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ABSTRAK 

Eka Candra Dewi, 2009, Hubungan antara Jarak Monitor, Tinggi Monitor, 
dan Gangguan Kesilauan dengan Kelelahan Mata pada Pekerja di 
Bidang Customer Care dan Outbound Call PT. Telkom Divre IV 
Jateng-DIY, Skripsi, Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu 
Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing: I. Drs. Herry 
Koesyanto, M. S., II. Drs. Sugiharto, M. Kes. 

 
Kata Kunci: Jarak Monitor, Tinggi Monitor, Gangguan Kesilauan dan Kelelahan 

Mata 
 

Pemakaian komputer semakin meluas seiring perkembangan teknologi. 
Penggunaan komputer dapat menyebabkan gangguan kesehatan, salah satunya 
kelelahan mata. Kelelahan mata ditandai dengan kumpulan gejala berupa mata 
terasa pedih, mata terasa kering, mata gatal, dan penglihatan kabur. Permasalahan 
yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara jarak monitor, 
tinggi monitor serta gangguan kesilauan dengan kelelahan mata pada pekerja di 
bidang Customer Care dan Outbound Call PT. Telkom Divre IV Jateng-DIY. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara jarak monitor, tinggi 
monitor serta gangguan kesilauan dengan kelelahan mata pada pekerja di bidang 
Customer Care dan Outbound Call PT. Telkom Divre IV Jateng-DIY. 

Jenis penelitian ini adalah explanatory research dengan pendekatan cross 
sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah pekerja di bidang Customer Care 
dan Outbound Call PT. Telkom Divre IV Jateng-DIY sebanyak 70 orang. Sampel 
diambil secara purposive sampling, dengan kriteria yang telah ditentukan, 
sehingga diperoleh 45 sampel. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu kuesioner dan pengukuran. Teknik pengambilan data dilakukan dengan 
observasi, pembagian kuesioner, pengukuran serta dokumentasi. Data yang 
diperoleh dari penelitian diolah dengan statistik uji Chi-square dengan derajat 
kemaknaan (α) = 0,05. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa ada hubungan 
antara jarak monitor dengan kelelahan mata, p value = 0,001, koefisien 
kontingensi 0,484.  Ada hubungan antara tinggi monitor dengan kelelahan mata, p 
value = 0,004, koefisien kontingensi 0,393. Ada hubungan antara gangguan 
kesilauan dengan kelelahan mata, p value = 0,043, koefisien kontingensi 0,289. 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 
antara jarak monitor dengan kelelahan mata, tinggi monitor dengan kelelahan 
mata, serta gangguan kesilauan dengan kelelahan mata. Oleh karena itu saran 
yang dapat diberikan adalah merancang tempat kerja pengguna komputer dengan 
jarak dan tinggi monitor yang optimal serta mengistirahatkan mata ketika 
merasakan adanya keluhan mata. 
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ABSTRACT 

Eka Candra Dewi. 2009. Relation between Monitor Viewing Distance, Monitor 
Height and Discomfort Glare with Eye Fatigue in Workers at 
Customer Care and Outbound Call Department PT. Telkom Divre 
IV Jateng-DIY. Final Project. Public Health Department. Semarang 
State University. Advisors: I. Drs. Herry Koesyanto, M. S., II. Drs. 
Sugiharto, M. Kes. 

 
Keywords: Monitor Viewing Distance, Monitor Height, Discomfort Glare, and 

Eye Fatigue 
 

Computer usage is getting larger along with technology development. 
Using computer may cause health problem, including eye fatigue. Eye fatigue is 
indicated by cumulative symptoms such as pain in the eye, dryness of the eye, itch 
in the eye, and blurred vision. The examined problem in this research is relation 
between  monitor viewing distance, monitor height, and discomfort glare with eye 
fatigue in workers at Customer Care and Outbound Call department PT. Telkom 
Divre IV Jateng-DIY. The purpose of this research is to find the relation between 
monitor viewing distance, monitor height, and discomfort glare with eye fatigue 
in workers at Customer Care and Outbound Call department PT. Telkom Divre IV 
Jateng-DIY. 

This research is a kind of explanatory research with cross sectional design. 
Population in this research is all the workers in Customer Care and Outbound Call 
department PT. Telkom Divre IV Jateng-DIY, amounting 70 peoples. Samples 
was taken by purposive sampling method, with some defined criterias, until gain 
45 samples. The instruments used in this research are questionnaire and 
measurement. Technique of data taking is done by observation, questionnaire 
sharing, measurement and documentation. Data gained from the researh is 
processed by Chi-square test with rank of significacy (α) = 0.05. 

Based on result of the reseach it can be concluded that there is a relation 
between monitor viewing distance, p value = 0.001, contingency coefficient 
0.484. There is a relation between monitor height and eye fatigue, p value = 
0.004, contingency coefficient 0.393. There is a relation between discomfort glare 
and eye fatigue, p value = 0.043, contingency coefficient 0.289. 

Based on result of the research it can be concluded that there is relation 
between monitor viewing distance, monitor height and discomfort glare with eye 
fatigue. So, the sugestions are to design work station for computer users which 
has the optimal distance and height and also to rest the eyes everytime the eye 
fatigue felt. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

Mata bukan hanya sebagai cerminan jiwa atau jendela hati, tetapi juga dapat 

mencerminkan kondisi kesehatan (A. Setiono Mangoenprasodjo, 2005:1). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Reformasi  bidang  kesehatan  telah menetapkan visi pembangunan 

kesehatan dengan motto “Indonesia Sehat 2010”.  Pencapaian Indonesia sehat 

2010 perlu didukung oleh sumber daya manusia yang sehat, mengingat kesehatan 

merupakan sisi terpenting dalam kehidupan. Sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, ditetapkan bahwa kesehatan adalah 

keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan dari setiap 

orang hidup secara produktif, secara sosial dan ekonomi. Untuk itu upaya 

kesehatan bagi tiap individu perlu dijaga dan ditingkatkan  di manapun individu 

itu berada tidak terkecuali di tempat kerja. 

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya menyeluruh dan 

ditujukan kepada peningkatan, pembentukan dan pengembangan tenaga kerja 

yang berkualitas, produktif, efisien, dan berjiwa wirausaha. Dalam pembangunan 

ketenagakerjaan, perlu dibina  dan dikembangkan perbaikan syarat-syarat kerja, 

serta perlindungan tenaga kerja dalam sistem hubungan industrial Pancasila 

menuju kepada peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. 

Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dewasa  ini  

memudahkan seseorang dalam mencapai keinginannya, salah satu kemajuan di 

bidang teknologi tersebut ditandai dengan munculnya seperangkat komputer. 
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Pemakaian komputer saat ini sudah semakin luas, hampir setiap kegiatan manusia 

tidak terlepas dari pemakaian komputer. Manusia seolah-olah sudah sangat 

tergantung pada kemampuan komputer yang memang diciptakan untuk membantu 

aktivitas manusia. Komputer banyak digunakan di kantor, di  lembaga penelitian, 

di perguruan tinggi atau di perusahaan (Anies, 2005:108). 

Komputer  sebagai  alat bantu yang banyak digunakan manusia, ternyata 

juga menimbulkan penyakit akibat kerja seperti halnya pemakaian mesin pada 

industri. Selain menampilkan gambar dan teks, monitor komputer juga 

mengeluarkan radiasi dan gelombang  yang tidak dapat dideteksi oleh mata seperti 

sinar ultraviolet dan sinar X. Menurut John E. Batubara, radiasi komputer yaitu 

sinar X dapat menyebabkan gangguan fisiologis pada mata, jika mata terpapar 

dalam waktu lama (A. Setiono Mangoenprasodjo, 2005:144). 

Penggunaan komputer dalam waktu yang lama dan jarak yang kurang dari 

standar ukur beresiko terkena astenopia atau kelelahan mata. Pada pekerja 

operator komputer, kelelahan mata merupakan kasus terbanyak yang  dilaporkan 

setelah kasus kelelahan muskuloskeletal. Data WHO menunjukkan angka kejadian 

berkisar 40-90 persen. Menurut Occupational Safety and Health Administration 

(OSHA) di Amerika dilaporkan dari 40 juta pengguna komputer 80 persen 

mengalami kelelahan mata (Nendyah Roestijawati, 2007:32). Berdasarkan 

penelitian Tri Sejati dalam Ichwan Murtopo dan Sarimurni, 2005:156 , dari 40 

orang operator komputer, terdapat 34 orang mengalami kelelahan mata. Dari 
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jumlah tersebut 20% bekerja secara efektif antara 2-4 jam, sedangkan 65% 

bekerja secara efektif antara 5-8 jam. Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti 

pada bulan Juni 2009 terhadap 11 karyawan di bagian Customer Care dan 

Outbound Call, PT. Telkom Divre IV Jateng-DIY menunjukkan bahwa 10 orang 

(90,1%) mengalami keluhan mata jika bekerja dengan komputer. Sepuluh orang 

(90,1%) mengeluh mata terasa pedih, 9 orang (81,8%) mengeluh sakit kepala jika 

bekerja dengan komputer.  

Kelelahan mata merupakan salah satu jenis kelelahan kerja. Kelelahan 

kerja akan menurunkan kinerja dan menambah tingkat kesalahan kerja (Eko 

Nurmianto, 2003:264). Kelelahan dapat berakibat pada pengurangan kapasitas 

kerja dan ketahanan tubuh yang ditandai dengan pelemahan motivasi dan 

kelelahan fisik.  

Berdasarkan latar belakang tersebut dibuatlah skripsi yang berjudul 

”Hubungan antara Jarak Monitor,  Tinggi Monitor dan Gangguan Kesilauan 

dengan Kelelahan Mata pada Pekerja di Bidang  Customer Care dan Outbound 

Call PT. Telkom Divre IV Jateng-DIY.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 
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1. Adakah hubungan antara jarak monitor dengan kelelahan mata pada Pekerja di 

Bidang Customer Care dan Outbound Call PT. Telkom Divre IV Jateng-DIY? 

2. Adakah hubungan antara tinggi monitor dengan kelelahan mata pada Pekerja 

di Bidang Customer Care dan Outbound Call PT. Telkom Divre IV Jateng-

DIY? 

3. Adakah hubungan antara gangguan kesilauan dengan kelelahan mata pada 

Pekerja di Bidang Customer Care dan Outbound Call PT. Telkom Divre IV 

Jateng-DIY? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui hubungan antara jarak monitor dengan kelelahan mata pada 

Pekerja di Bidang Customer Care dan Outbound Call PT. Telkom Divre IV 

Jateng-DIY. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara tinggi monitor dengan kelelahan mata 

pada Pekerja di Bidang Customer Care dan Outbound Call PT. Telkom Divre 

IV Jateng-DIY. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara gangguan kesilauan dengan kelelahan 

mata pada Pekerja di Bidang Customer Care dan Outbound Call PT. Telkom 

Divre IV Jateng-DIY. 

 

1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat yang  diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Bagi PT. Telkom Divre IV Jateng-DIY 
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Sebagai bahan informasi yang bermanfaat bagi instansi di bidang 

pelayanan kesehatan dalam upaya penanganan masalah Penyakit Akibat Kerja 

melalui peningkatan pengetahuan pekerja tentang ergonomi. 

1.4.2 Bagi Pekerja 

Memberikan informasi yang berguna untuk mencegah kelelahan mata 

akibat penggunaan komputer. 

1.4.3 Bagi Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Sebagai tambahan ilmu dan bahan pustaka mengenai ergonomi yang 

dikaitkan dengan kelelahan mata. 

1.4.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai informasi atau gambaran untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian digunakan untuk membedakan penelitian yang 

dilakukan sekarang dengan penelitian sebelumnya. Keaslian penelitian dijelaskan 

pada tabel 1. 
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Tabel 1 

Keaslian Penelitian 
No Judul/ Peneliti/ 

Lokasi Penelitian 
Tahun Desain Variabel Hasil 

1. Hubungan Penerangan 
dan Jarak Pandang ke 
Layar Monitor dengan 
Tingkat Kelelahan 
Mata Petugas Operator 
Komputer Sistem 
Informasi RSO Prof. 
Dr. R. Soeharso 
Surakarta/ Herry Putut 
Cahyono/ RSO Prof. 
Dr.  R. Soeharso 
Surakarta 
 

2005 Cross 
Sectional 

Variabel 
bebas: 
penerangan, 
jarak 
pandang ke 
layar 
monitor 
Variabel 
terikat: 
tingkat 
kelelahan 
mata 

Ada hubungan 
antara 
penerangan 
dengan tingkat 
kelelahan mata 
Ada hubungan 
antara jarak 
pandang ke 
layar monitor 
dengan tingkat 
kelelahan mata 

2. Hubungan antara 
Intensitas Penerangan 
dan Suhu Udara 
dengan Kelelahan Mata 
Karyawan pada Bagian 
Administrasi di PT. 
Hutama Karya Wilayah 
IV Semarang/ Riski 
Cahya Aryanti/ PT. 
Hutama Karya Wilayah 
IV Semarang  

2006 Cross 
Sectional 

Variabel 
bebas: 
intensitas 
penerangan 
dan suhu 
udara 
Variabel 
terikat: 
Kelelahan 
mata 

Ada hubungan 
yang signifikan 
antara intensitas 
peneranngan 
dengan 
kelelahan mata 
Ada hubungan 
yang signifikan 
antara suhu 
udara dengan 
kelelahan mata. 

Perbedaan penenelitian yang berjudul “Hubungan antara Jarak Monitor, 

Tinggi Monitor dan Gangguan Kesilauan dengan Kelelahan Mata pada Pekerja di 

Bidang Customer Care dan Outbound Call PT. Telkom Divre IV Jateng-DIY”  

dengan  penelitian sebelumnya dapat dilihat pada judul penelitian, tempat 

penelitian,  variabel bebas, variabel terikat, desain penelitian dan teknik 

pengambilan sampel. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya dijelaskan pada 

tabel 2. 
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Tabel 2 

Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

No. Perbedaan Eka Candra Dewi Herry Putut 
Cahyono 

Riski Cahya 
Aryanti 

1. Judul 
Penelitian 

Hubungan antara 
Jarak Monitor, 
Tinggi Monitor dan 
Gangguan 
Kesilauan dengan 
Kelelahan Mata 
pada Pekerja di 
Bidang Customer 
Care dan Outbound 
Call PT. Telkom 
Divre IV Jateng-
DIY 

Hubungan 
Penerangan dan 
Jarak Pandang ke 
Layar Monitor 
dengan Tingkat 
Kelelahan Mata 
Petugas Operator 
Komputer Sistem 
Informasi RSO 
Prof. Dr. R. 
Soeharso 
Surakarta 

Hubungan antara 
Intensitas 
Penerangan dan 
Suhu Udara dengan 
Kelelahan Mata 
Karyawan pada 
Bagian 
Administrasi di PT. 
Hutama Karya 
Wilayah IV 
Semarang  

2. Tempat PT. Telkom Divre 
IV Jateng-DIY 

RSO Prof. Dr. R. 
Soeharso 
Surakarta 

PT. Hutama Karya 
Wilayah IV 
Semarang 

3. Variabel 
Bebas 

Jarak monitor, 
tinggi monitor dan 
gangguan kesilauan 

Penerangan dan 
jarak pandang ke 
layar monitor 
komputer 

Intensitas 
penerangan dan 
suhu udara 

4. Variabel 
Terikat 

Kelelahan mata Tingkat kelelahan 
mata 

Kelelahan mata 

5. Desain 
Penelitan 

Explanatory 
Research 

Exploratory 
Research 

Explanatory 
Research 

6. Teknik 
Pengambilan 
Sampel 

Purposive Sampling Total Sampling Purposive 
Sampling 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian dilaksanakan di  bidang Customer Care dan Outbound Call PT. 

Telkom Divre IV Jateng-DIY, Semarang. 

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 15 Juni sampai dengan 15 Juli 2009. 
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1.6.3 Ruang Lingkup Materi 

Materi dalam penelitian ini adalah mengenai ergonomi tempat kerja yang 

dikaitkan dengan kelelahan mata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Mata 

2.1.1.1 Pengertian Mata 

 Mata merupakan organ penglihatan yang berbentuk bola yang terisi cairan 

dengan diameter kurang lebih 24 mm (Cambridge Communication Limited, 

1999:49). Mata berfungsi menerima rangsangan berkas-berkas cahaya pada retina, 

kemudian dengan perantaraan serabut-serabut nervus optikus, rangsangan dikirim 

ke pusat penglihatan pada otak untuk ditafsirkan  

2.1.1.2 Anatomi Mata 

Mata terletak dalam rongga-rongga orbita serta dilindungi oleh sejumah 

struktur seperti kelopak mata, alis, dan alat-alat lakrimal (Evelyn C. Pearce, 

2002:315). 

Bola mata terdiri dari tiga lapisan yaitu: 

2.1.1.2.1 Sklera 

Lapisan luar bola mata, yaitu sklera, merupakan lapisan pembungkus yang 

kuat dan berwarna putih. Sklera dimodifikasi di bagian anterior untuk membentuk 

membran bening yang tembus pandang yaitu kornea. Sklera melindungi struktur 

mata yang sangat halus, serta membantu mempertahankan bentuk biji mata 

(Evelyn C. Pearce, 2002:315). 

2.1.1.2.2 Jaringan Uvea 

Jaringan uvea merupakan jaringan vaskular. Jaringan sklera dan uvea 

dibatasi oleh ruang yang potensial mudah dimasuki darah bila terjadi pendarahan 
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pada ruda paksa yang disebut perdarahan supra koroid. Jaringan uvea ini terdiri 

atas iris, badan siliar, dan koroid. Pada iris didapatkan pupil yang oleh 3 susunan 

otot dapat mengatur jumlah sinar masuk ke dalam bola mata. Otot dilatator 

dipersarafi oleh saraf  simpatis, sedang sfingter iris dan otot siliar dipersarafi oleh 

parasimpatis. Otot siliar yang terletak di badan siliar mengatur bentuk lensa untuk 

kebutuhan akomodasi. Badan siliar yang terletak di belakang iris menghasilkan 

cairan bilik mata (akuos humor), yang dikeluarkan melalui trabekulum yang 

terletak pada pangkal iris di batas kornea dan sklera (Sidarta Ilyas, 2003:3). 

2.1.1.2.3 Retina 

Lapisan dalam yang terletak di dua per tiga posterior koroid adalah retina. 

Retina terdiri dari jaringan syaraf yang mengandung sel-sel reseptor. Retina 

mempunyai 10 susunan lapis yang merupakan lapis membran neurosensoris yang 

akan merubah sinar menjadi rangsangan pada saraf optik dan diteruskan ke otak. 

2.1.1.3 Bagian-bagian Mata 

2.1.1.3.1 Kornea 

Kornea merupakan bagian anterior lapisan fibrosa. Kornea menonjol 

sedikit dari permukaan mata dan bersifat transparan, yang memungkinkan sinar 

cahaya masuk ke mata dan membelokkannya untuk fokus pada retina (Evelyn C. 

Pearce, 2002:317). 

2.1.1.3.2 Iris 

Iris adalah selaput berwarna yang terletak di depan lensa yang bersambung 

dengan selaput koroid. Iris terdiri dari dua serabut otot polos , kelompok yang satu 

mengecilkan ukuran pupil, sementara kelompok lain melebarkan ukuran pupil. 

2.1.1.3.3 Pupil 
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Pupil berupa bintik tengah yang berwarna hitam, yang merupakan celah 

dalam iris sebagai jalan masuk cahaya. 

2.1.1.3.4 Lensa 

Lensa adalah sebuah benda transparan bikonveks yang terletak persis di 

belakang iris. Lensa berfungsi mengatur fokus cahaya, sehingga cahaya jatuh 

tepat pada retina.  

2.1.1.3.5 Retina 

Retina adalah lapisan bersyaraf pada mata yang terdiri dari sejumlah 

lapisan serabut yaitu sel-sel syaraf, sel batang dan sel kerucut. Retina berfungsi 

untuk menangkap bayangan yang kemudian diteruskan ke syaraf optik (Evelyn C. 

Pearce, 2002:316). 

2.1.1.3.6 Aqueous Humor 

Aqueous humor adalah suatu cairan jernih yang memberi makan kornea 

dan lensa, dihasilkan di korpus siliaris melalui proses difusi dan transport aktif 

dari plasma. Cairan ini mengalir melalui pupil untuk mengisi kamera okuli 

anterior atau ruang anterior mata (William F. Ganong, 2003:143). 

2.1.1.3.7 Vitreous Humor 

Vitreous humor yaitu zat gelatinosa jernih yang mengisi ruang antara lensa 

dan retina. Vitreous humor berfungsi untuk memberi bentuk dan kekokohan pada 

mata, serta mempertahankan hubungan antara retina dengan selaput koroid dan 

sklerotik (Evelyn C. Pearce, 2002:317). 
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2.1.1.4 Perlindungan Mata 

Mata merupakan organ yang sangat lembut dan dilindungi oleh alis mata, 

kelopak mata, kelenjar lakrimalis dan tulang orbital yang tersimpan di dalam 

jaringan lemak (Roger Watson, 2002:114) 

2.1.1.4.1 Alis 

Alis berfungsi melindungi mata dari cidera dan cahaya yang teralu banyak. 

Rambut alis berfungsi menahan keringat dan mencegahnya jatuh ke mata. 

2.1.1.4.2 Kelopak Mata 

Kelopak mata terdiri dari jaringan fibrosa yang ditutupi kulit dan dibatasi 

oleh membran mukosa. Bagian tepi kelopak ditumbuhi rambut, berupa bulu mata 

yang mencegah masuknya debu, serangga dan cahaya yang berlebihan. Membran 

mukosa transparan yang membatasi kelopak mata dan menutupi bagian depan 

bola mata disebut konjungtiva. Hal ini menyebabkan terbentuknya sakus 

konjungtiva di bawah kelopak atas dan bawah mata. Debu dan bakteri cenderung 

menempel pada permukaan membran yang lembab. Untuk membuat membran ini 

tetap bersih, secara terus-menerus membran dicuci oleh kelenjar lakrimal. 

2.1.1.4.3 Kelenjar Lakrimalis  

Kelenjar lakrimalis menghasilkan cairan yang berfungsi mencuci bola 

mata secara keseluruhan dan diusap oleh gerakan mengejap kelopak mata. 

Menurut Fatma Asyari, dalam buku A. Setiono Mangoenprasodjo (2005:119) air 

mata berfungsi untuk membentuk serta mempertahankan permukaan kornea agar 

tetap rata dan licin. Air mata juga berfungsi memperbaiki tajam penglihatan sesaat 

setelah berkedip. 
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Gerakan mengedip disebabkan oleh otot-otot yang menekan sakus 

lakrimalis dan mengontraksinya sehingga seiring dengan relaksasi otot, sakus 

mengembang dan mengisap cairan dari tepi kelopak mata di sepanjang kanal 

lunak ke dalam sakus, kemudian dengan bantuan gaya gravitasi cairan mengalir 

ke dalam hidung. Dengan demikian jendela yang memungkinkan cahaya masuk 

ke dalam mata secara konstan diirigasi oleh aliran cairan secara prlahan yang 

membuatnya tetap bersih dan sekaligus membuang sel-sel benih (germs) dan 

substansi yang membahayakan. Cairan tersebut terdiri dari air, garam, dan 

substansi anti bakteri yang disebut lisozim (Roger Watson, 2002:115). 

 

2.1.2 Mekanisme Penglihatan 

Cahaya yang melewati kornea, aqueous humor dan lensa akan membelok. 

Hal ini memungkinkan cahaya dari area yang luas difokuskan pada area yang 

lebih kecil di retina. Berkas sinar paralel dibelokkan oleh lensa cembung menuju 

titik utama di retina (Roger Watson, 2002:112).   

Rangsangan yang diterima retina bergerak melalui traktus optikus menuju 

daerah visuil dalam otak untuk ditafsirkan. Kedua daerah visuil menerima berita 

dari kedua mata, sehingga menimbulkan lukisan dan bentuk. 

 

2.1.3 Pergerakan Otot Mata 

Mata digerakkan dalam orbita oleh 6 pasang otot mata yaitu otot oblikus 

inferior, rektus lateral, rektus medial, oblikus superior, rektus superior, rektus 

inferior. Otot-otot ini dipersyarafi oleh syaraf okulomotorius, troklearis, dan 

abdusens (William F. Ganong, 2003:163) 
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Ada 4 jenis pergerakan mata yaitu: 

2.1.3.1 Gerakan Sakade 

Gerakan sakade yaitu gerakan menyentak yang mendadak, terjadi sewaktu 

pandangan berpindah dari satu benda ke benda lain. 

2.1.3.2 Smooth Pursuit Movement 

Smooth pursuit movement (gerakan mengikuti yang halus) adalah gerakan 

mata mengikuti jejak suatu benda yang sedang bergerak. 

2.1.3.3 Gerakan Vestibular 

Gerakan vestibular yaitu penyesuaian yang terjadi sebagai respon terhadap 

rangsang di kanalis semisirkularis, untuk fiksasi penglihatan selagi kepala 

bergerak. 

2.1.3.4 Gerakan Konvergensi 

Gerakan konvergensi yaitu gerakan mendekatkan sumbu-sumbu 

penglihatan satu sama lain sewaktu perhatian ditujukan kepada benda yang 

terletak dekat dengan pengamat. 

 

2.1.4 Daya Akomodasi 

Daya akomodasi adalah kemampuan lensa untuk mengubah sistem 

optiknya sehingga obyek pada jarak yang dikehendaki dapat difokuskan di retina. 

Mekanisme ini terjadi karena bentuk lensa yang bisa berubah-ubah (Fritz 

Hollwich, 1993:331). 

Akomodasi terjadi dengan perubahan kelengkungan lensa. Jika jarak objek 

kurang dari tujuh meter, lengkungan lensa harus ditingkatkan untuk memudahkan 
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fokus pada retina. Akomodasi merupakan proses aktif yang memerlukan kerja 

otot, sehingga dapat melelahkan. 

 

2.1.5 Kelainan Refraksi 

Daya refraksi mata ditentukan oleh daya refraksi media yang bening dan 

panjang sumbu mata. Panjang sumbu mata normal yaitu kurang lebih 24 mm. 

Menurut William F. Ganong (2003:150) kelainan refraksi antara lain: 

2.1.5.1 Hiperopia 

Hiperopia atau rabun dekat disebabkan karena sumbu mata lebih pendek 

dari normal sehingga sinar yang sejajar difokuskan di belakang retina. Pasien 

hiperopia akan mengeluh matanya lelah dan sakit karena harus berakomodasi 

terus menerus untuk melihat atau memfokuskan bayangan yang terletak  di 

belakang makula, agar terletak di daerah makula lutea. Keadaan ini disebut 

astenopia akomodatif (Sidarta Ilyas, 2003:80) 

2.1.5.2 Miopia 

Miopia atau rabun jauh disebabkan karena garis tengah anteroposterior 

bola mata terlalu panjang sehingga fokus sistem optik mata terletak di depan 

retina. Pasien miopia mempunyai pungtum remotum yang dekat sehingga mata 

selalu dalam keadaan konvergensi yang akan menimbulkan keluhan astenopia 

konvergensi (Sidarta Ilyas, 2003:77). 

2.1.5.3 Astigmatisme 

Astigmatisme adalah keadaan yang sering dijumpai dengan kelengkungan 

kornea tidak merata. Bila kelengkungan di satu meridian berbeda dengan 
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kelengkungan di meridian lain, berkas cahaya di meridian tersebut akan bibiaskan 

ke fokus yang berbeda, sehingga bayangan retina di bagian tersebut kabur. 

2.1.5.4 Presbiopia 

Presbiopia adalah turunnya daya akomodasi akibat bertambahnya usia. 

Pada usia lanjut, lensa kehilangan elastisitasnya, daya lenting berkurang sehingga 

tidak dapat memfokuskan bayangan sebuah benda yang berada dekat dengan 

mata. 

 

2.1.6 Kelelahan Mata 

Menurut Edi Supiandi Affandi dalam buku A. Setiono Mangoenprasodjo 

(2005:112), kelelahan mata atau astenopia adalah gejala yang diakibatkan oleh 

upaya berlebihan dari sistem penglihatan yang berada dalam kondisi kurang 

sempurna untuk memperoleh ketajaman penglihatan. Indikasi kelelahan mata 

adalah mata tidak nyaman, iritasi, panas, pedih, sakit, cepat lelah, mengantuk, 

mata merah dan berair. Kelelahan mata juga dapat ditandai dengan penglihatan 

buram, penglihatan ganda serta menurunnya kemampuan melihat warna. Gejala 

tersebut dapat diikuti sakit kepala, bahu, punggung dan pinggang, vertigo serta 

kembung. 

Kelelahan mata pada pengguna komputer terjadi akibat memusatkan 

pandangan pada komputer di mana obyek yang dilihat terlalu kecil, kurang terang, 

bergerak dan bergetar. Hal ini menyebabkan mata berkonsentrasi dan kurang 

berkedip, sehingga penguapan air mata meningkat dan mata menjadi kering. 
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2.1.7 Faktor-faktor Penyebab Kelelahan Mata 

2.1.7.1 Sumber Kelelahan Mata yang Berasal dari Monitor 

2.1.7.1.1 Jarak Monitor 

Menurut Dennis R. Ankrum (1996:1), ketika melihat obyek pada jarak 

dekat, lensa mata akan menebal untuk fokus pada sasaran yang dekat. Masing-

masing mata mendekatkan sumbu penglihatan sehingga dapat melihat sasaran. 

Mekanisme ini melibatkan proses akomodasi dan konvergensi. Jika mata melihat 

obyek yang dekat dalam waktu yang lama akan menyebabkan ketegangan otot 

siliar sehingga menyebabkan kelelahan mata. Semakin jauh objek yang dipandang 

maka semakin kecil kelelahan mata akibat akomodasi dan konvergensi.  

Menurut Rey dan Meyer, jarak monitor yang dianjurkan untuk pengguna 

komputer yaitu 60 cm (Nendyah Roestijawati, 2007:32). 

2.1.7.1.2 Tinggi Monitor 

Kelelahan mata pada pengguna komputer juga dapat terjadi karena 

keadaan mata yang kering, atau sering disebut sindrom dry eye. Sindrom dry eye 

merupakan gangguan akibat kurangnya produksi air mata atau penguapan air mata 

yang berlebih. Pada pengguna komputer, penguapan air mata lebih banyak terjadi 

pada keadaan mata melihat lurus ke depan dibanding dengan keadaan melihat ke 

bawah. Hal ini disebabkan permukaan mata lebih luas pada saat melihat ke depan, 

sehingga lebih banyak terjadi penguapan air mata (Nendyah Roestijawati, 

2007:32). 

Menurut Tsubota dan Nakamori dalam Dennis R. Ankrum (1999:4), 

meletakkan monitor pada level yang lebih rendah dari mata dapat mengurangi 
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kelelahan mata. Dengan melihat ke bawah berarti lebih luas permukaan mata yang 

tertutup oleh kelopak mata, sehingga secara tidak sadar mata lebih sering 

berkedip. Hal ini memungkinkan mata lebih sering menghasilkan cairan 

(lubrikasi) sehingga permukaan mata tetap basah dan licin. 

Komputer sebaiknya diletakkan lebih rendah dari garis horisontal mata 

dengan membentuk sudut kurang lebih 30 derajat agar dapat membaca dengan 

nyaman. Keadaan ini dapat dicapai bila pusat layar monitor terletak sekitar 15 cm 

hingga 25 cm di bawah garis horisontal mata sehingga mata akan mengarah ke 

bawah, yaitu ke arah monitor (Anies, 2005:115). 

Shegers dkk. Mendapatkan penurunan tinggi monitor mulai 15 cm dari 

batas atas monitor akan meningkatkan sudut penglihatan. Burgess-Limerick dkk. 

mendapatkan perubahan sudut inklinasi kepala sebesar 18o akan diikuti perubahan 

sudut penglihatan sebesar 9o. Hal ini menunjukkan adanya hubungan tinggi 

monitor (yang ditentukan oleh tinggi meja dan tinggi duduk) dengan sudut 

penglihatan yang berpengaruh pada sudut mata dan permukaan okuler mata. 

Semakin luas permukaan okuler mata, maka semakin banyak penguapan air mata 

yang dapat menjadi penyebab sindrom dry eye (Nendyah Roestijawati, 2007:32). 

2.1.7.1.3 Tampilan Layar Monitor 

Menurut Dennis R. Ankrum  (1996:7), tampilan monitor dengan 

background yang terang dan huruf yang gelap dapat mengurangi kelelahan mata. 

Dengan background putih (terang), perbedaan kontras antara layar dengan 

bayangan yang dipantulkan dapat dikurangi. 
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Cahaya latar monitor dapat diatur dengan warna yang dingin, misalnya 

putih keabu-abuan dengan warna huruf yang kontras. Penggunaan huruf yang 

kurang dari normal (font kurang dari 12) menyebabkan mata cepat lelah ketika 

membaca (Anies, 2005:116). Menurut Dennis R. Ankrum (1996:2), untuk dapat 

membaca karakter dengan jelas, memperbesar ukuran huruf jauh lebih baik dari 

pada memperkecil jarak monitor. 

2.1.7.1.4 Resolusi Monitor 

Resolusi layar monitor sangat berpengaruh terhadap ketajaman huruf 

maupun gambar. Layar monitor SVGA akan jauh lebih baik dari pada layar 

monitor VGA atau monokrom (Warta Kesehatan Kerja, 2006:24). Resolusi 

monitor terendah yaitu 800 x 600 pixels, sedangkan resolusi tertinggi yaitu 1280 x 

800 pixels. Karakteristik monitor dengan resolusi rendah merupakan salah satu 

penyebab kelelahan mata (A.Setiono Mangoenprasodjo, 2005:117). 

2.1.7.1.5 Jenis Monitor 

Radiasi dari perangkat komputer sebagian besar berasal dari monitor. 

Seperti halnya televisi, radiasi berupa gelombang elektromagnetik dihasilkan dari 

monitor dari bagian CRT (Cathode Ray Tubes). Monitor Jenis LCD (Liquid 

Crystal Displays) memiliki radiasi yang lebih rendah dibandingkan dengan 

monitor jenis CRT (Mashud, 2008:4). 

Berkaitan dengan refresh rates (berapa kali komputer berusaha 

membentuk gambar per menit yang dinyatakan dalam Hz), monitor LCD memiliki 

kelebihan dibandingkan dengan monitor CRT yaitu mempunyai refresh rates 

yang lebih baik. Hal ini menyebabkan monitor LCD tidak berkedip dan memiliki 

gambar yang sangat stabil (Lawrence Bickford: 1996:4). Refresh rates yang 
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rendah akan menyebabkan monitor berkedip (flicker), yang menimbulkan 

ketidaknyamanan pada mata dan merangsang sakit kepala. 

 

2.1.7.2 Faktor Lingkungan 

2.1.7.2.1 Penerangan 

Penerangan yang baik memungkinkan tenaga kerja melihat obyek-obyek 

yang dikerjakannya secara jelas, cepat dan tanpa upaya-upaya yang tidak perlu. 

Lebih dari itu, penerangan yang memadai memberikan kesan pemandangan yang 

lebih baik dan keadaan lingkungan yang menyegarkan (Suma’mur P. K., 

1996:93). 

Penerangan diukur dengan luksmeter dan dinyatakan dalam luks. 

Pekerjaan yang memerlukan kertelitian dan dalam waktu yang lama harus 

mendapat penerangan yang intensitasnya tinggi, untuk  pekerjaan yang demikian 

penerangan sedikitnya 1000 luks. Pada pekerjaan yang memerlukan perbedaan 

untuk waktu yang pendek dan kontras yang sedang harus mendapat penerangan 

sedikitnya 300 luks. Pekerjaan yang tidak membutuhkan perbedaan yang besar 

harus mendapat penerangan sedikitnya 100 luks. Pekerjaan kasar yang tidak 

memerlukan penglihatan kritis harus mendapat penerangan sedikitnya 50 luks 

(Suma’mur P. K., 1996:100). 

2.1.7.2.2 Sumber Kesilauan 

 Kesilauan (glare) terjadi jika cahaya yang berlebihan mencapai mata. 

Kesilauan dibagi menjadi dua kategori yaitu: (1) Discomfort glare, yaitu cahaya 

yang tidak mengganggu kegiatan visual namun dapat meningkatkan kelelahan dan 

menyebabkan sakit kepala, (2) Disability glare, yaitu cahaya yang secara berkala  
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mengganggu penglihatan dengan adanya penghamburan cahaya dalam lensa mata. 

Sumber-sumber kesilauan antara lain: lampu-lampu tanpa pelindung yang 

dipasang rendah, jendela-jendela besar pada permukaan tepat pada mata, lampu 

atau cahaya terang yang berlebihan, serta pantulan dari permukaan yang terang 

(Eko Nurmianto, 2003:228). 

Layar monitor diletakkan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan 

pantulan cahaya dari sumber lain. Untuk menghindari pantulan dari jendela, 

hendaknnya posisi monitor sejajar terhadap jendela, tidak berhadapan atau 

membelakangi jendela (Anies, 2005:115). 

2.1.7.2.3 Suhu Ruangan 

 Faktor lain yang dapat menyebabkan kelelahan mata adalah faktor 

lingkungan kerja seperti penggunaan air conditioning (AC) dan pemanas sentral 

dengan kelembaban yang terlalu rendah, sehingga menyebabkan meningkatnya 

penguapan air mata. Penguapan air mata terjadi karena proses difusi, efek thermal 

dan konveksi. Proses tersebut tergantung pada uap air di sekitar mata. Pada suhu 

ruangan 22 oC dengan kelembaban 50% terjadi penguapan air mata sebanyak 230 

mg/mata/16 jam dari 600 mg/mata/16 jam air mata yang dihasilkan. Menurut 

American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning, kelembaban 

relatif lingkungan kerja yang dianjurkan adalah 40-60%. Di Indonesia suhu dan 

kelembaban yang nyaman untuk iklim Indonesia adalah 24-26 oC dengan 

kelembaban relatif 65-80% (Nendyah Roestijawati, 2007:32). 
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2.1.7.3 Faktor Individu 

2.1.7.3.1 Usia 

Faktor usia berhubungan dengan penglihatan seseorang dalam suatu 

lingkungan kerja. Menurut Borish Irvin, semakin bertambahnya umur, 

kemampuan akomodasi semakin berkurang. Pertambahan umur menyebabkan 

pembentukan serabut-serabut lamel secara terus-menerus, sehingga lensa 

bertambah besar dan berkurang elastisistasnya. Hal ini menyebabkan kontraksi 

otot siliar semakin melemah, sehingga kemampuan akomodasi pun menurun 

(Ichwan Murtopo dan Sarimurni, 2005:155). Menurut Herold dalam Nendyah 

Roestijawati (2007:31), daya akomodasi menurun pada usia 45 hingga 50 tahun. 

2.1.7.3.2 Gangguan Metabolik 

 Sistem metabolisme tubuh yang terganggu misalnya karena diabetes dapat 

menyebabkan perubahan pada lensa dalam mekanisme aldose-reduktase dalam 

jangka panjang akan menyebabkan kekeruhan pada lensa dan menurunkan 

kemampuan akomodasi mata (Ichwan Murtopo dan Sarimurni, 2005:155). 

2.1.7.3.3 Penyakit 

Jenis-jenis penyakit mata yang dapat menyebabkan menurunnya 

kemampuan akomodasi antara lain katarak dan glaukoma. Jika mata dengan 

penyakit tersebut digunakan terlalu lama untuk melihat dekat maka kemampuan 

akomodasi menjadi lemah. Akibatnya, kemampuan melihat berkurang sehingga 

penglihatan terlihat kabur. Penyakit bukan dari jenis penyakit mata yang dapat 
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menurunkan kemampuan akomodasi yaitu hipertensi. Sering dijumpai bahwa 

penyakit hipertensi ringan dapat menyebabkan perubahan-perubahan pada fundus, 

sehingga pada penderita hipertensi lebih sering ditemukan adanya sumbatan para 

vena retina (Ichwan Murtopo dan Sarimurni, 2005:155). 

2.1.7.3.4 Lama Bekerja 

Lama penggunaan komputer merupakan faktor yang menentukan 

terjadinya kelelahan mata. Menurut Bambang dalam buku A. Setiono 

Mangoenprasodjo, penggunaan komputer tidak boleh lebih dari empat jam sehari. 

Bila lebih dari waktu tersebut, mata cenderung mengalami refraksi. Jika 

penggunaan dalam jangka waktu lebih dari empat jam tidak bisa dihindari maka 

frekuensi istirahat harus lebih sering (A. Setiono Mangoenprasodjo, 2005:118). 

2.1.7.3.5 Kelainan Refraksi 

Astenopia juga dapat disebabkan oleh gangguan refraksi seperti miopia 

(gangguan melihat jauh), hipermetropia (gangguan melihat dekat), astigmatisme 

(perbedaan dalam lengkungan kornea), dan phoria atau ketidakseimbangan otot. 

Kelainan refraksi dapat menyebabkan kelelahan mata karena mata terus-menerus 

berakomodasi untuk dapat melihat subyek lebih jelas (Nendyah Roestijawati, 

2007:31). 

Pasien miopia mempunyai pungtum remotum yang dekat sehingga mata 

selalu dalam keadaan konvergensi yang akan menimbulkan keluhan astenopia 

konvergensi. Sedangkan pada pasien hipermetropia, sering ditemukan gejala sakit 
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kepala, silau, juling, dan terkadang penglihatan ganda.  Pasien dengan 

hipermetropia apapun penyebabnya akan mengeluh matanya lelah dan sakit 

karena terus-menerus berakomodasiuntuk melihat atau memfokuskan bayangan 

yang terletak di belakang makula agar terletak di daerah makula lutea. Keadaan 

ini disebut astenopia akomodatif. Akibat terus-menerus berakomodasi, maka bola 

mata bersama-sama melakukan konvergensi dan mata akan sering terlihat 

mempunyai kedudukan esotropia atau juling ke dalam (Sidarta Ilyas, 2003:79). 

 

2.1.8 Mekanisme Kelelahan Mata 

Kelelahan mata dapat dikategorikan ke dalam dua jenis yaitu internal dan 

eksternal. Kelelahan mata internal ditandai perasaan tegang dan sakit di dalam 

mata yang disebabkan oleh stres akibat gerakan akomodasi dan konvergensi. 

Kelelahan mata eksternal ditandai dengan timbulnya gejala mata kering dan iritasi 

pada permukaan mata yang disebabkan kondisi lingkungan (James E. Sheedy, 

2007:1). 

Sistem penglihatan manusia dirancang untuk berada dalam keadaan 

istiahat ketika melihat obyek atau gambar pada jarak pandang yang tidak terbatas. 

Pada umumnnya jarak tersebut lebih dari 6 meter dari mata. Ketika melihat obyek 

yang lebih dekat, lensa mata akan menebal untuk fokus pada sasaran yang dekat. 

Masing-masing mata mendekatkan sumbu penglihatan sehingga dapat melihat 

sasaran, dan iris pupil berkontriksi (mengerut). Tujuh buah otot dan 6 syaraf 
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kranial mayor terlibat dalam proses ini, tercatat kurang lebih 25% dari total energi 

output dari otak. Penglihatan dekat memerlukan derajat koordinasi dan energi 

output yang tinggi. Segala sesuatu yang mengganggu poses ini dapat 

mengakibatkan ketidaknyamanan. Semakin dekat jarak pandang semakin sering 

pula mata berakomodasi dan konvergensi sehingga dapat menyebabkan kelelahan 

otot-otot mata (Lawrence Bickford, 1996:2). 

Kelelahan mata akibat sindrom dry eye pada pengguna komputer terjadi 

karena mata terbuka lebar menatap layar monitor terus-menerus. Keadaan tersebut 

akan mengakibatkan frekuensi mengedip berkurang sehingga terjadi penguapan 

air mata yang berlebihan. Penguapan air mata yang berlebihan akan 

mengakibatkan mata menjadi kering (Nendyah Roestijawati, 2007:32). 

 

2.1.9 Pengukuran Kelelahan Mata 

2.1.9.1 Electromyography (EMG) 

Menurut James E. Sheedy (2007:1), Electromyography adalah alat ukur 

yang sensitif untuk mengukur kontraksi orbikularis dan dapat menjadi pengukuran 

yang obyektif untuk kelelahan mata. 

2.1.9.2 Tes Schirmer 

Menurut Wjitcher dalam Nendyah Roestijawati (2007:29), diagnosis 

kelelahan mata akibat sindrom dry eye dapat dilakukan dengan tes Schirmer. Tes 

ini dilakukan dengan mengeringkan lapisan air mata dan memasukkan strip 

Schirmer (kertas saring Whartman No. 41) ke dalam cul de sac konjungtiva 
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inferior pada batas sepertiga tengah dan temporal dari palpebra inferior. Bagian 

basah yang terpapar diukur lima menit setelah dimasukkan. Panjang bagian basah 

kurang dari 10 mm tanpa anestesi dianggap abnormal. 

Untuk mengukur kuantitas komponen akuos dalam air mata dapat 

dilakukan tes Schirmer. Tes Schirmer merupakan indikator tidak langsung untuk 

menilai produksi air mata. Berkurangnya komponen akuos dalam air mata 

mengakibatkan air mata tidak stabil. Ketidakstabilan air mata pada dry eye 

disebabkan kerusakan epitel permukaan bola mata sehingga mukus yang 

dihasilkan tidak normal, yang berakibat pada proses penguapan air mata (Nendyah 

Roestijawati, 2007:30). 

2.1.9.3 Kuesioner 

Menurut Thomas Studeli dan Marino Menozzi (2003:3), untuk mengukur 

keluhan kelelahan mata dapat digunakan kuesioner yang terdiri dari tiga 

pertanyaan yaitu: (1) Apakah Anda mengalami keluhan mata saat ini?, (2) Apakah 

Anda mengalami sakit kepala saat ini?, (3) Berapa skor kelelahan mata yang Anda 

rasakan saat ini? Nilai kelelahan mata antara tidak sakit dan sangat sakit diberi 

skor menggunakan skala Liekert dengan rentang nilai antara 0 hingga 10. 

 

2.2 Kerangka Teori 

Berdasarkan landasan teori maka dapat disusun kerangka teori mengenai 

hal-hal yang mempengaruhi kelelahan mata pada pekerja di bidang Customer 

Care dan Outbound Call PT. Telkom Divre IV Jateng-DIY, sebagai berikut: 
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1. Faktor dari komputer, yaitu  jarak monitor, tinggi monitor, dan tampilan layar 

monitor, resolusi monitor dan jenis monitor. 

2. Faktor dari lingkungan kerja, yaitu penerangan, sumber kesilauan dan suhu 

ruangan. 

3. Faktor dari individu yaitu usia, gangguan metabolik, penyakit (hipertensi, 

katarak dan glaukoma), lama bekerja dan kelainan refraksi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Gambar 1 

Kerangka Teori 
Sumber: A. Setiono Mangoenprasodjo (2005); Ichwan Murtopo dan Sarimurni 

(2005); Lawrence Bickford (1996); Nendyah Roestijawati (2007); 
Sidarta Ilyas (2003). 

 

LINGKUNGAN 
1. Penerangan  
2. Sumber kesilauan 
3. Suhu ruangan 

INDIVIDU 
1. Usia 
2. Gangguan metabolik 
3. Penyakit (hipertensi, katarak 

dan glaukoma) 
4. Lama Bekerja 
5. Kelainan Refraksi 

Kelelahan Mata 

KOMPUTER 
1. Jarak monitor 
2. Tinggi monitor 
3. Tampilan layar monitor 
4. Ukuran monitor 
5. Resolusi monitor 
6. Jenis Monitor 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konsep  

Kerangka konsep penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara 

konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui 

penelitian (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:44). Dalam penelitian ini terdapat tiga 

variabel bebas (jarak monitor, tinggi monitor, dan gangguan kesilauan) dan satu 

variabel terikat (kelelahan mata). Variabel perancu dalam penelitian ini meliputi 

kelainan refraksi dan penyakit mata. Kerangka konsep dalam penelitian ini 

dijelaskan pada gambar 2. 

 

Variabel bebas Variabel terikat 
 

 

 

 

 

 
 

Variabel perancu 
 

Keterangan: 
= variabel yang diteliti 

= variabel yang tidak diteliti 

Gambar 2 
Kerangka Konsep 

 

1. Jarak Monitor  
2. Tinggi Monitor 
3. Gangguan 

Kesilauan 
Kelelahan  Mata 

1. Kelainan Refraksi 
2. Penyakit mata 
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3.2 Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan masalah yang diajukan dan teori-teori serta kerangka 

konseptual yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

1. Ada hubungan antara jarak monitor dengan kelelahan mata pada pekerja di 

bidang  Customer Care dan Outbound Call PT. Telkom Divre IV Jateng-DIY. 

2. Ada hubungan antara tinggi monitor dengan kelelahan mata pada pekerja di 

bidang  Customer Care dan Outbound Call PT. Telkom Divre IV Jateng-DIY. 

3. Ada hubungan antara gangguan kesilauan dengan kelelahan mata pada pekerja 

di bidang  Customer Care dan Outbound Call PT. Telkom Divre IV Jateng-

DIY. 

 

3.3 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan (Explanatory 

Research) yaitu penelitian yang menyoroti hubungan antara variabel yang akan 

diteliti dengan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Rancangan yang akan digunakan adalah dengan menggunakan metode 

Cross Sectional, dimana variabel dependen dan variabel independen yang terjadi 

pada objek penelitian diukur atau dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel adalah ukuran atau ciri yang dimiliki oleh anggota-anggota suatu 

kelompok yang berbeda dengan yang dimiliki oleh kelompok lain. Variabel 
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dibedakan menjadi variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

bebas dan variabel bebas yaitu variabel yang menjadi sebab timbulnya variabel 

terikat (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:70). 

Dalam penelitian ini variabel bebas berupa jarak monitor, tinggi monitor 

dan gangguan kesilauan, sedangkan variabel terikatnya adalah kelelahan mata. 

Variabel pengganggu berupa kelainan refraksi dan penyakit mata. 

Variabel terikat : kelelahan mata 

Skala : ordinal 

Variabel bebas : jarak monitor, tinggi monitor dan gangguan kesilauan 

Skala : ordinal 

 

3.5 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel 

Defnisi operasional dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas yaitu jarak monitor dengan kategori optimal dan 

tidak optimal, tinggi monitor dengan kategori optimal  dan tidak optimal, 

gangguan kesilauan dengan kategori ada gangguan dan tidak ada gangguan. 

Variabel terikat yaitu kelelahan mata dengan kategori lelah dan tidak lelah. 

Definisi operasional dijelaskan pada tabel 3. 
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Lanjutan (Tabel 3) 

Tabel 3 

Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel 

No. Variabel Definisi Alat 
ukur Kategori Skala 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1. Jarak 

monitor 
Jarak monitor 
adalah jarak yang di 
ukur antara pusat 
monitor komputer 
dengan mata 
pengguna komputer 

Meteran 
gulung 

1. Optimal, jika ≥ 
60 cm 

2. Tidak optimal, 
jika < 60 cm 
(Nendyah 
Roestidjawati, 
2007:32). 

Ordinal 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
2. Tinggi 

monitor 
Tinggi monitor 
adalah tinggi pusat 
monitor yang 
diukur dari garis 
horisontal mata 

Meteran 
gulung 

1. Optimal, jika 
pusat monitor 
berada 15 cm 
hingga 25 cm di 
bawah garis 
horisontal mata 

2. Tidak optimal, 
jika pusat 
monitor berada 
lebih tinggi dari 
garis horisontal 
mata, atau 
berada pada 
jarak < 15 cm di 
bawah level 
mata (Anies, 
2005:115) 

Ordinal 

3. Gangguan 
Kesilauan 

Adanya pantulan 
cahaya pada 
monitor yang 
berasal dari sumber 
lain (lampu 
penerangan atau 
jendela). 

Kuesioner 1. Ada gangguan 
2. Tidak ada 

gangguan 

Ordinal 
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4. Kelelahan 
mata 

Kelelahan mata 
adalah gejala yang 
ditandai  mata tidak 
nyaman, iritasi, 
panas, pedih, sakit, 
cepat lelah, 
mengantuk, mata 
merah dan berair. 

Kuesioner 1. Lelah, jika 
mengalami 
minimal satu 
jenis keluhan 
mata 

2. Tidak lelah, 
jika tidak 
mengalami 
keluhan mata. 

Ordinal 

 

3.6 Populasi dan  Sampel Penelitian 

3.6.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek yang 

memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007:61). 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pekerja operator di bidang 

Customer Care dan Outbound Call Divre IV PT Telkom Divre IV Jateng-DIY 

dengan jumlah 70 orang. 

3.6.2 Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2007:62), sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini teknik yang 

digunakan dalam pengambilan sampel adalah non random sampling dengan teknik 

purposive sampling. Purposive sampling dengan menggunakan kriteria. Pemilihan 

sampel menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi. 

3.6.2.1 Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subyek penelitian pada populasi 

target dan populasi terjangkau (Sudigdo Sastroasmoro dan Sofyan Ismael, 

1995:22). Kriteria inklusi dalam pemilihan sampel yaitu: 
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1. Berumur antara 20 tahun hingga 45 tahun, karena daya akomodasi belum 

menurun. 

2. Tidak sedang menderita penyakit diabetes atau hipertensi yang dapat 

menurunkan kemampuan akomodasi mata. 

3. Tidak sedang sakit mata (katarak atau glaukoma) yang dapat mempercepat 

kelelahan mata. 

4. Tidak memiliki kelainan refraksi (miopi, hipermetropi, presbiopi atau 

astigmatisme). 

3.6.2.2 Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi dalam penelitian ini antara lain: 

1. Responden memakai kacamata atau contact lens saat bekerja dengan 

komputer. 

2. Responden menolak berpartisipasi. 

3. Responden tidak hadir saat penelitian dilakukan. 

Dalam penelitian ini sampel yang diambil dan sesuai dengan kriteria 

adalah sebanyak 45 orang. 

 

3.7 Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan menggunakan 

metode primer dan sekunder.  

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari responden selama 

penelitian. Data primer yang dikumpulkan meliputi jarak monitor, tinggi monitor, 

gangguan kesilauan dan kelelahan mata. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari PT Telkom Divre IV 

Jateng-DIY dengan cara studi dokumen. Data sekunder meliputi gambaran umum, 

jumlah tenaga kerja, karakteristik responden dan pembagian jam kerja.  

 

3.8 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

3.8.1 Kuesioner 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, ata 

hal-hal yang diketahui (Suharsimi Arikunto, 2006:151). Kuesioner berisi daftar 

pertanyaan yang telah diuji validitas maupun reliabilitasnya. Adapun uji validitas 

dan reliabilitasnya sebagai berikut: 

3.8.1.1 Validitas 

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2005:129) Validitas adalah suatu indeks 

yang menunjukkan alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang diukur. Teknik 

korelasi yang dipakai adalah korelasi product moment, dengan rumus sebagai 

berikut: 

))(()((
)()(

2222 YYNXXN
YXXYNR

∑−∑⋅∑−∑

∑⋅∑−∑
= (Soekidjo Notoatmodjo, 

2005:131). 

Untuk menentukan valid atau tidaknya instrumen penelitian dilakukan 

dengan cara mengkonsultasikan hasil penelitian koefisien korelasi (rxy) dengan r 
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tabel.  Untuk uji validitas dilakukan terhadap 20 responden, dengan taraf 

signifikan 5 %, maka diperoleh r tabel = 0,444, apabila hasil perhitungan 

koefisien korelasi (rxy) lebih besar daripada r tabel =0,444 maka instrumen 

dinyatakan valid.  Dari hasil perhitungan uji validitas dari 16 butir soal yang 

dilakukan melalui program SPSS 12 diperoleh koefisien korelasi (rxy) untuk 

kelompok pertanyaan tentang kebiasaaan karyawan, butir soal no 1 =  0,844, soal 

no 2 = 0,713, soal no 3 = 0,830, soal no 4 = 0,519. Untuk kelompok pertanyaan 

tentang gangguan kesilauan soal no 1 = 0,663, soal no 2 = 0,896, soal no 3 = 

0,812. Untuk kelompok pertanyaan tentang kelelahan mata soal no 1 = 0,852, soal 

no 2 = 0,586, soal no 3 = 0,531, soal no 4 = 0,520, soal no 5 = 0,824, soal no 6 = 

748, soal no 7 = 0,711, soal no 8 = 0,691, soal no 9 = 0,774, sehingga semua butir 

soal dinyatakan valid karena rxy hitung lebih besar dari r tabel = 0,444. 

3.8.1.2 Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 

dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Hal ini berarti menunjukkan sejauh mana 

hasil pengukuran itu tetap konsisten atau tetap asas bila dilakukan pengukuran dua 

kali atau lebih terhadap gejala yang sama, dengan menggunakan alat ukur yang 

sama (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:133). Indeks reliabilitas soal yang digunakan 

rumus alpha, yaitu: 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡
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h

σ
σ  (Suharsimi Arikunto, 2006:196) 

Keterangan: 

Γ 11 = reliabilitas instrumen 
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k    = banyaknya butir pertanyaan 

σ∑ 2
h  =  jumlah varians butir 

2
tσ       =  varians total 

Sedangkan untuk mencari varians butir dengan rumus : 

2
hσ  = 

N
N
XX

2
2 )(∑
−∑

 (Suharsimi Arikunto, 2006:184) 

Keterangan:  

2
hσ  =  Varians butir 

X∑  =  Jumlah skor butir 

N  =  Jumlah responden 

Tolak ukur untuk mempresentasikan derajat reliabilitas adalah dengan 

mengunakan metode Alpha Cronbach.  Apabila pengujian realibilitas dengan 

metode alpha, maka nilai r hitung diwakili oleh Alpha.  Apabila Alpha hitung 

lebih besar dari pada r tabel dan alpha hitung bernilai positif, maka instrumen 

penelitian tersebut reliabel. 

Hasil uji realibilitas dari 16 butir pertanyaan, untuk kelompok pertanyaan 

tentang kebiasaan karyawan yang terdiri dari 4 butir pertanyaan diperoleh nilai 

Alpha = 0,869, untuk kelompok pertanyaan tentang gangguan kesilauan yang 

terdiri dari 3 butir pertanyaan diperoleh nilai Alpha = 0,891, untuk kelompok 

pertanyaan tentang kelelahan mata yang terdiri dari 9 butir pertanyaan diperoleh 

nilai Alpha = 0,910, maka instrumen dinyatakan reliabel. 
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3.8.2 Pengukuran 

Pengukuran merupakan suatu metode pengambilan data dengan mengukur 

secara langsung parameter yang diinginkan. Pengukuran yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu pengukuran jarak monitor, pengukuran tinggi monitor  dan 

pengukuran kelelahan mata. 

 

3.9 Teknik Pengambilan Data 

3.9.1 Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah suatu prosedur yang berencana yang 

meliputi melihat dan mencatat jumlah dan taraf aktifitas tertentu yang ada 

hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini observasi 

dilakukan untuk memperoleh data jenis monitor, ukuran monitor dan resolusi 

monitor. 

3.9.2 Kuesioner 

Teknik pengambilan data dengan mengunakan kuesioner berupa daftar 

pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada subyek untuk mendapatkan 

informasi dari responden. Data yang diperoleh dari kuesioner antara lain data 

gangguan kesilauan dan kelelahan mata. 

3.9.3 Pengukuran 

Pengukuran merupakan suatu metode pengambilan data dengan mengukur 

secara langsung parameter yang diinginkan. Pengukuran jarak monitor dilakukan 

dengan cara menghubungkan layar monitor komputer dengan mata responden 
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dengan meteran, kemudian dibaca angka yang terdapat pada meteran sehingga 

didapatkan angka yang berupa jarak antara mata responden dengan layar monitor. 

Pengukuran tinggi monitor dilakukan dengan mengukur jarak pusat monitor dari 

garis horisontal mata. 

3.9.4 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengambilan data yang bersumber dari 

benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan,  

notulen rapat, catatan harian dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, data yang 

diambil dengan metode dokumentasi yaitu data-data dari perusahaan seperti 

jumlah tenaga kerja, karakteristik responden dan pembagian jam kerja. 

 

3.10 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.10.1 Editing 

Editing bertujuan untuk meneliti kembali jawaban yang telah ada. Editing 

dilakukan di lapangan. 

3.10.2 Coding 

Pemberian kode pada data sehingga memudahkan pengelompokan. Untuk 

data jarak monitor yang optimal diberi kode 2 dan yang tidak optimal diberi kode 

1. Untuk data tinggi monitor yang optimal diberi kode 2 dan yang tidak optimal 

diberi kode 1. Untuk data gangguan kesilauan, ada gangguan diberi kode 1 dan 

tidak ada gangguan diberi kode 2. Untuk data kelelahan mata, lelah diberi kode 1 

dan tidak lelah diberi kode 2. 
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3.10.3 Tabulasi 

Mengelompokkan data sesuai dengan tujuan penelitian kemudian 

dimasukkan dalam tabel yang sudah disiapkan. Tidak semua data yang diperoleh 

diolah, tetapi ada sebagian data yang dijadikan sebagai data pendukung dalam 

penelitian.   

3.10.4 Entry Data 

Memasukkan data ke komputer untuk dianalisis dengan menggunakan 

program SPSS. 

3.10.5 Analisis Data 

3.10.5.1 Analisis Univariat 

Analisis ini digunakan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian pada 

umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi dan presentase dari 

tiap variabel. Data hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk table, grafik 

dan narasi. Untuk mengevaluasi besarnya proporsi masing-masing faktor yang 

meningkatkan resiko yang ditemukan untuk masing-masing variabel yang diteliti. 

Analisis univariat bermanfaat untuk melihat apakah data sudah layak untuk 

dilakukan analisis, melihat gambaran data yang dikumpulkan dan apakah data 

sudah optimal untuk analisis lebih lanjut. 

3.10.5.2 Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dalam penelitian ini digunakan untuk mencari hubungan 

antara variabel bebas dan variabel terikat dengan uji statistik yang disesuaikan 

dengan skala data yang ada. Uji statistik yang digunakan adalah Chi-square. Taraf 

signifikasi yang digunakan Sugiyono dalah 95% dengan nilai kemaknaan 5%. 
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Menurut Sugiyono (2007:231), untuk mengetahui tingkat keakuratan 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat maka digunakan koefisien 

korelasi. Kriteria keakuratan hubungan dengan menggunakan koefisien korelasi  

yaitu: 

0,00-0,199 = sangat rendah 

0,20-0,399 = rendah 

0,40-0,599 = sedang 

0,60-0,799 = kuat 

0,80-1,000 = sangat kuat 
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Distribusi Jenis Kelamin Responden 

8

37

0
10

20
30

40

Laki-laki Perempuan

Jenis Kelamin

Jumlah

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Deskripsi Data 

4.1.1 Karakteristik Responden Penelitian 

4.2.1 Jenis Kelamin Responden 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh distribusi responden berdasarkan 

jenis kelamin yang dijelaskan pada tabel 4. 

Tabel 4 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 

 

 
 

Tabel di atas menunjukkan jumlah responden berjenis kelamin laki-laki 

sebanyak 8 orang atau 17,8 % dan perempuan sebanyak 37 orang atau 82,2 %. 

Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin digambarkan dengan  grafik 

batang pada gambar 3. 

 

 

 

 

 
Gambar 3 

Distribusi Jenis Kelamin Responden 

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 
1. Laki-laki 8 17,8  
2. Perempuan 37 82,2  

Jumlah 45 100 
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Distribusi Umur Responden
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4.2.2 Umur Responden 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh distribusi responden berdasarkan 

umur yang dijelaskan pada tabel 5. 

Tabel 5 

Distribusi Responden Berdasarkan Umur 
 

 

 

 

 

 
Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden berumur 23 

hingga 25 tahun, yaitu sebanyak 22 orang atau 48,9 %. Distribusi responden 

berdasarkan umur digambarkan dengan  grafik batang pada gambar 4. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 4 

No. Umur Frekuensi Persentase (%) 
1. 23-25 22 48,9  
2. 26-28 17 37,8 
3. 29-31 3 6,7 
4. 32-34 2 4,4 
5. 35-37 0 0 
6. 38-40 1 2,2 

Jumlah 45 100 
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Distribusi Masa Kerja Responden
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Distribusi Umur Responden 

4.2.3 Masa Kerja 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh distribusi responden berdasarkan 

masa kerja yang dijelaskan pada tabel 6. 

Tabel 6 
Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki 

masa kerja 7 bulan, yaitu sebanyak 24 orang atau 53,3 %. Distribusi responden 

berdasarkan masa kerja digambarkan dengan  grafik batang pada gambar 5. 

 

 

 

  

 

 
Gambar 5 

Distribusi Masa Kerja Responden 
 
 

No. Masa kerja Frekuensi Persentase (%) 
1. 1 bulan 1 2,2 
2. 2 bulan 0 0 
3. 3 bulan 1 2,2 
4. 4 bulan 8 17,8 
5. 5 bulan 11 24,4 
6. 6 bulan 0 0 
7. 7 bulan 24 53,3 

Jumlah 45 100 
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4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Analisis Univariat 

4.2.1.1 Deskripsi Data Jarak Monitor 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh deskripsi data jarak monitor yang 

dijelaskan pada tabel 7. 

Tabel 7 

Deskripsi Data Jarak Monitor 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah responden yang bekerja dengan 

jarak monitor tidak optimal sebanyak 23 orang atau 51,1 % dan responden yang 

bekerja dengan jarak monitor optimal sebanyak 22 orang atau 48,9 %. 

4.2.1.2 Deskripsi Data Tinggi Monitor 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh deskripsi data tinggi monitor yang 

dijelaskan pada tabel 8. 

Tabel 8 

Deskripsi Data Tinggi Monitor 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang bekerja dengan tinggi 

monitor tidak optimal sebanyak 22 orang atau 48,9 % dan rensponden yang 

bekerja dengan tinggi monitor optimal sebanyak 23 orang atau 51,1 %. 

No. Jarak Monitor Frekuensi Persentase (%) 
1. Tidak optimal 23 51,1 
2. Optimal 22 48,9 

Jumlah 45 100 

No. Tinggi Monitor Frekuensi Persentase (%) 
1. Tidak optimal 22 48,9 
2. Optimal 23 51,1 

Jumlah 45 100 
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4.2.1.3 Deskripsi Data Gangguan Kesilauan 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh deskripsi data gangguan kesilauan 

yang dijelaskan pada tabel 9. 

Tabel 9 

Deskripsi Data Gangguan Kesilauan 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang mengalami gangguan 

kesilauan sebanyak 21 orang atau 46,7 % dan responden yang tidak mengalami 

gangguan kesilauan sebanyak 24 orang atau 53,3 %. 

 

4.2.1.4 Deskripsi Data Kelelahan Mata 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh deskripsi data kelelahan mata 

seperti yang dijelaskan pada tabel 10. 

 

Tabel 10 

Deskripsi Data Kelelahan Mata 
No. Kelelahan Mata Frekuensi Persentase (%) 
1. Lelah 32 71,1 
2. Tidak lelah 13 28,9 

Jumlah 45 100 
 

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang mengalami kelelahan 

mata ketika bekerja mengoperasikan komputer sebanyak 32 orang atau 71,1 %, 

dan responden yang tidak mengalami kelelahan mata sebanyak 13 orang atau 28,9 

No. Gangguan Kesilauan Frekuensi Persentase (%) 
1. Ada gangguan 21 46,7 
2. Tidak ada gangguan 24 53,3 

Jumlah 45 100 
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13

32

Ada keluhan
Tidak ada keluhan

%. Kelelahan mata pada responden digambarkan dengan diagram lingkaran pada 

gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 

Kelelahan Mata 

 
4.2.1.5 Jenis Keluhan Responden 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data jenis keluhan responden 

seperti yang dijelaskan pada tabel 11. 

Tabel 11 

Jenis Keluhan Responden 

 

Tabel di atas menunjukkan 29 responden atau 64,4% mengeluh mata 

terasa pedih, 14 responden atau 31,1 % mengeluh mata berair, 22 responden atau 

No. Jenis Gejala Frekuensi Persentase (%) 
1. Mata terasa pedih 29 64,4 
2. Mata berair 14 31,1 
3. Mata terasa gatal 22 48,9 
4. Mata terasa kering 14 31,1 
5. Alis dan daerah sekitar 

mata terasa pegal (nyeri) 17 37,8 

6. Penglihatan kabur 16 35,6 
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48,9 % mengeluh mata terasa gatal, 14 responden atau 31,1% mengeluh mata 

terasa kering, 17 responden atau 37,8 % mengeluh alis dan daerah sekitar mata 

terasa pegal (nyeri), 16 responden atau 35,6 % mengeluh penglihatan kabur. 

4.2.2 Analisis Bivariat 

4.2.2.1 Hubungan antara Jarak Monitor dengan Kelelahan Mata 

Berdasarkan analisis bivariat diperoleh tabulasi silang jarak monitor dan 

kelelahan mata yang dijelaskan pada tabel 12. 

 
Tabel 12 

Tabulasi Silang Jarak Monitor dan Kelelahan Mata 
Jarak Monitor Kelelahan Mata Total 

p 
value CC Lelah Tidak Lelah

N % N % N % 
Tidak Optimal 22 95,7 1 4,3 23 100 0,001 0,484 
Optimal 10 45,5 12 54,5 22 100 
Jumlah 32 71,1 13 28,9 45 100 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa di antara 23 responden yang bekerja 

dengan jarak monitor tidak optimal 22 orang (95,7 %) mengalami kelelahan mata 

dan 1 orang lainnya (4,3 %) tidak mengalami kelelahan mata. Sedangkan di antara 

22 responden yang bekerja dengan jarak monitor optimal, terdapat 10 orang (45,5 

%) yang mengalami kelelahan mata dan 12 orang (54,5 %) tidak mengalami 

kelelahan mata. 

Berdasarkan uji Chi-square  diperoleh nilai p = 0,001 < 0,05, sehingga Ha 

diterima. Hal ini berarti dapat diketahui bahwa ada hubungan antara jarak monitor 

dengan kelelahan mata pada pekerja di bidang Customer Care dan Outbound Call 
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PT. Telkom Divre IV Jateng-DIY. Berdasarkan Symmetric Measures didapatkan  

Contingency Coeffisient (CC) sebesar 0,484. Hal ini dapat dikatakan bahwa ada 

hubungan yang sedang antara jarak monitor tidak optimal dengan kejadian 

kelelahan mata. 

4.2.2.2 Hubungan antara Tinggi Monitor dengan Kelelahan Mata 

Berdasarkan analisis bivariat diperoleh tabulasi silang tinggi monitor 

dengan kelelahan mata seperti yang dijelaskan pada tabel 13. 

 

Tabel 13 

Tabulasi Silang Tinggi Monitor dan Kelelahan Mata 
Tinggi Monitor Kelelahan Mata Total 

p 
value CC Lelah Tidak Lelah

N % N % N % 
Tidak Optimal 20 90,9 2 9,1 22 100 0,004 0,393 
Optimal 12 52,2 11 47,8 23 100 
Jumlah 32 71,1 13 28,9 45 100 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa di antara 22 responden yang bekerja 

dengan tinggi monitor tidak optimal, 20 orang (90,9 %) mengalami kelelahan 

mata dan 2 orang lainnya (9,1 %) tidak mengalami kelelahan mata. Sedangkan di 

antara 23 responden yang bekerja dengan tinggi monitor optimal, terdapat 12 

orang (52,2 %) yang mengalami kelelahan mata dan 11 orang (47,8 %) tidak 

mengalami kelelahan mata. 

Berdasarkan uji Chi-square  diperoleh nilai p = 0,004 < 0,05, sehingga Ha 

diterima. Hal ini berarti dapat diketahui bahwa ada hubungan antara tinggi 

monitor dengan kelelahan mata pada pekerja di bidang Customer Care dan 
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Outbound Call PT. Telkom Divre IV Jateng-DIY. Berdasarkan Symmetric 

Measures didapatkan  Contingency Coeffisient (CC) sebesar 0,393. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa ada hubungan yang rendah antara tinggi monitor yang tidak 

optimal dengan kejadian kelelahan mata. 

4.2.2.3 Hubungan antara Gangguan Kesilauan dengan Kelelahan Mata 

Berdasarkan analisis bivariat diperoleh tabulasi silang gangguan kesilauan 

dengan kelelahan mata seperti yang dijelaskan pada tabel 14. 

 

Tabel 14 

Tabulasi Silang Gangguan Kesilauan dan Kelelahan Mata 
Gangguan Kesilauan Kelelahan Mata Total 

p 
value CC Lelah Tidak 

N % N % N % 
Ada Gangguan 18 85,7 3 14,3 21 100 0,043 0,289 
Tidak Ada Gangguan 14 58,3 10 41,7 24 100 
Jumlah 32 71,1 13 28,9 45 100 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa di antara 21 responden yang mengalami 

gangguan kesilauan, 18 orang (85,7 %) mengalami kelelahan mata dan 3 orang 

lainnya (14,3 %) tidak mengalami kelelahan mata. Sedangkan di antara 24 

responden yang tidak mengalami gangguan kesilauan, terdapat 14 orang (58,3 %) 

yang mengalami kelelahan mata dan 10 orang (41,7 %) tidak mengalami 

kelelahan mata. 

Berdasarkan uji Chi-square  diperoleh nilai p = 0,043 < 0,05, sehingga Ha 

diterima. Hal ini berarti dapat diketahui bahwa ada hubungan antara gangguan 
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kesilauan dengan kelelahan mata pada pekerja di bidang Customer Care dan 

Outbound Call PT. Telkom Divre IV Jateng-DIY. Berdasarkan Symmetric 

Measures didapatkan  Contingency Coeffisient (CC) sebesar 0,289. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa ada hubungan yang rendah antara gangguan kesilauan dengan 

kejadian kelelahan mata. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Pembahasan 

5.1.1 Hubungan antara Jarak Monitor dengan Kelelahan Mata 

Berdasarkan analisis bivariat diperoleh p value 0,001 (< α 0,05) sehingga 

menunjukkan ada hubungan antara jarak monitor dengan kelelahan mata pada 

pekerja di Bidang Customer Care dan Outbound Call PT. Telkom Divre IV 

Jateng-DIY. Berdasarkan hasil pengukuran, sebagian besar responden bekerja 

dengan jarak monitor yang tidak optimal, yaitu sebanyak 23 orang 51,1 %. Faktor 

yang diduga menjadi penyebab jarak monitor berhubungan dengan kelelahan mata 

adalah posisi duduk responden yang terlalu dekat dengan monitor. Semakin dekat 

monitor maka semakin kuat mata harus berakomodasi untuk dapat melihat obyek 

yang ditampilkan monitor secara lebih jelas. Pada proses ini, otot siliar mata 

berkontraksi untuk menambah kecembungan lensa. Jika otot siliar mata 

berkontraksi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, maka ketegangan otot 

siliar semakin besar sehingga timbul kelelahan mata. Responden bekerja di depan 

komputer selama 6 jam dalam sehari, sehingga dapat meperberat kelelahan mata 

akibat akomodasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang mengeluh nyeri atau 

pegal pada alis dan daerah sekitar mata yaitu sebanyak 17 orang atau 37 %. Hal 

ini dapat disebabkan oleh kelelahan otot siliar maupun otot penggerak mata. Pada 
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proses pemusatan penglihatan, keenam otot penggerak mata yang terdiri dari 

empat otot rektus dan otot obliqus ikut terlibat. Jika keenam otot penggerak mata 

bekerja terlalu keras maka akan menimbulkan kelelahan mata. Hal ini sesuai 

dengan teori yang dikemukakan oleh Dennis R. Ankrum (1996:1), ketika melihat 

obyek pada jarak dekat, lensa mata akan menebal untuk fokus pada sasaran. 

Masing-masing mata mendekatkan sumbu penglihatan sehingga dapat melihat 

sasaran. Proses ini diatur oleh otot siliar, yaitu otot yang berperan dalam mengatur 

kecembungan atau ketebalan lensa mata. Jika mata melihat obyek dekat dalam 

waktu yang lama, otot siliar mata akan mengalami ketegangan sehingga 

menyebabkan kelelahan mata. 

 

5.1.2 Hubungan antara Tinggi Monitor dengan Kelelahan Mata 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh p value 0,004 (< α 0,05) sehingga 

menunjukkan ada hubungan antara tinggi monitor dengan kelelahan mata pada 

pekerja di Bidang Customer Care dan Outbound Call PT. Telkom Divre IV 

Jateng-DIY. Berdasarkan hasil pengukuran, responden yang bekerja dengan tinggi 

monitor tidak optimal yaitu 22 orang atau 48,9 %. Tinggi monitor merupakan 

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelelahan mata. Penguapan air mata 

banyak terjadi pada pengguna komputer dengan tinggi monitor sejajar atau lebih 

tinggi dari garis horisontal mata. Hal ini disebabkan karena mata akan melihat 

lurus ke depan sehingga permukaan okuler mata lebih luas. Semakin luas 
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permukaan okuler mata, maka semakin banyak penguapan air  mata yang dapat 

menjadikan mata kering. Berdasarkan hasil penelitian, responden yang mengeluh 

mata terasa kering yaitu sebanyak 14 orang atau 31,1 %. Sedangkan responden 

yang mengeluh mata terasa pedih sebanyak 29 orang atau 64,4 %. 

Faktor yang diduga menjadi penyebab tinggi monitor berhubungan dengan 

kelelahan mata yaitu ketidaksesuaian tinggi meja dengan tinggi siku duduk 

responden. Meja yang lebih tinggi dari siku  duduk menyebabkan monitor berada 

sejajar atau lebih tinggi dari mata. Pada keadaan ini mata responden akan melihat 

lurus ke depan sehingga permukaan okuler mata menjadi lebih luas dan lebih 

banyak terjadi penguapan air mata. Selain itu, penguapan air mata juga dapat 

disebabkan karena ruangan tempat kerja ber AC. Selama responden bekerja, air 

conditioner (AC) selalu dinyalakan sehingga kelembaban ruangan menjadi 

rendah. Kelembaban yang rendah akan meningkatkan penguapan air mata.  

Menurut Tsubota dan Nakamori dalam Dennis R. Ankrum (1999:4), 

meletakkan monitor pada level yang lebih rendah dari mata dapat mengurangi 

kelelahan mata. Dengan melihat ke bawah berarti lebih luas permukaan mata yang 

tertutup oleh kelopak mata, sehingga secara tidak sadar mata lebih sering 

berkedip. Hal ini memungkinkan mata lebih sering menghasilkan cairan lubrikasi, 

sehingga permukaan mata tetap basah dan licin. Menurut Anies, (2005:115), 

monitor komputer sebaiknya diletakkan lebih rendah dari garis horisontal mata 

dengan membentuk sudut kurang lebih 30 derajat. Keadaan ini dapat dicapai bila 

pusat layar monitor terletak 15 cm hingga 25 cm di bawah garis horisontal mata. 
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5.1.3 Hubungan antara Gangguan Kesilauan dengan Kelelahan Mata 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh p value 0,043 (< α 0,05) sehingga 

menunjukkan ada hubungan antara gangguan kesilauan dengan kelelahan mata 

pada pekerja di bidang Customer Care dan Outbound Call PT. Telkom Divre IV 

Jateng-DIY. Responden yang mengalami gangguan kesilauan yaitu sebanyak 21 

orang atau 46,7 %. Gangguan kesilauan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kelelahan mata. Gangguan kesilauan dapat bersumber dari lampu 

tanpa pelindung yang dipasang terlalu rendah, jendela besar tepat di depan mata, 

lampu atau cahaya dengan terang yang berlebihan serta pantulan dari permukaan 

yang terang. 

Faktor yang diduga menjadi penyebab gangguan kesilauan berhubungan 

dengan kelelahan mata yaitu adanya pantulan cahaya pada monitor responden 

yang berasal dari jendela dan lampu penerangan. Adanya pantulan cahaya pada 

monitor menyebabkan permukaan monitor menjadi silau. Hal ini dapat 

menyebabkan mata menerima cahaya utama yang sangat terang sehingga mata 

menjadi sulit memeriksa obyek-obyek yang lebih gelap pada monitor yang silau. 

Gangguan kesilauan (discomfort glare) dapat meningkatkan kelelahan mata dan 

menyebabkan sakit kepala (Eko Nurmianto, 2003:228). 

Menurut Anies (2005:115), Layar monitor diletakkan sedemikian rupa 

sehingga tidak menimbulkan pantulan cahaya dari sumber lain. Untuk 

menghindari pantulan dari jendela, hendaknnya posisi monitor sejajar terhadap 

jendela, tidak berhadapan atau membelakangi jendela. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Pada penelitian ini hanya meneliti hubungan antara faktor-faktor yang 

bersumber pada monitor, tanpa meneliti faktor-faktor yang berasal dari 

lingkungan kerja seperti penerangan, kelembaban udara serta dekorasi tempat 

kerja. 

2. Pada penelitian ini banyak sampel yang menolak berpartisipasi. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diperoleh simpulan bahwa ada 

hubungan antara jarak monitor, tinggi monitor, dan gangguan kesilauan dengan 

kelelahan mata pada pekerja di bidang Customer Care dan Outbound Call PT. 

Telkom Divre IV Jateng-DIY. 

 

6.2 Saran 

6.2.1 Bagi pekerja  

1. Untuk mengurangi kelelahan mata, hendaknya monitor diletakkan pada jarak 

yang optimal, yaitu minimal 60 cm, serta tinggi monitor berada di bawah garis 

horisontal mata, yaitu pusat monitor berada antara 15 cm hingga 25 cm di 

bawah garis horisontal mata. 

2. Pekerja dianjurkan mengistirahatkan mata beberapa saat setiap merasakan 

kelelahan mata, yaitu dengan mengalihkan pandangan dari monitor.  

6.2.2 Bagi peneliti selanjutnya 

Diperlukan penelitian lebih lanjut agar dapat menjawab seluruh 

permasalahan kelelahan mata dengan  pengambilan  sampel  yang  lebih  banyak  

agar  kekuatan  tes lebih baik. 
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KUESIONER PENJARINGAN 
HUBUNGAN ANTARA JARAK MONITOR DENGAN KELELAHAN MATA 
PADA PEKERJA DI BIDANG CUSTOMER CARE DAN OUTBOUND CALL 

PT. TELKOM DIVRE IV JATENG-DIY 
   
Responden No: .............................  

Tanggal    : .............................  

 

Petunjuk: 1. Sebelum menjawab pertanyaan, terlebih dahulu isi identitas Anda. 

 2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan keadaan 

yang sesungguhnya. 

3. Berilah tanda (√) pada jawaban yang Anda pilih. 

4. Selamat mengerjakan dan terimakasih. 

 

 
I. IDENTITAS RESPONDEN 

(Tulislah identitas Anda atau coret yang tidak perlu) 

1. Nama:......................................................................  

2. Umur/tgl.lahir: .........................................................  

3. Jenis Kelamin: Pria / wanita* 

4. Status: Kawin / belum kawin* 

5. Jenis Pekerjaan: .......................................................  

6. Pengalaman kerja:...............tahun,....................bulan. 

 

II. PENYAKIT DAN KELAINAN REFRAKSI 

1. Apakah kondisi tubuh Anda sebelum memulai pekerjaan (hari ini) dalam 

keadaan sehat? 

 1. Ya 

 2. Tidak 

 
2. Apakah sekarang Anda sedang sakit mata (katarak, glaukoma, dll.)? 

 1. Ya 
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 2. Tidak 
3. Apakah Anda sedang (pernah) menderita penyakit Diabetes Mellitus (Kencing 

Manis)? 

 1. Ya 

 2. Tidak 
 
4. Apakah Anda sedang (pernah) menderita Hipertensi (Tekanan Darah Tinggi)? 

 1. Ya 

 2. Tidak 
 
5. Apakah Anda memiliki kelaian refraksi (plus, minus, silindris atau presbiopi)? 

 1. Ya 

 2. Tidak 
 
6. Apakah Anda memakai kacamata atau contact lens ketika mengoperasikan 

komputer? 

 1. Ya 

 2. Tidak 
 

a. Jika ya, sudah berapa lama Anda memakai kacamata atau  contact lens? 

Jawab: ......... tahun ............bulan. 

b. Berapakah ukuran kacamata atau contact lens yang Anda pakai? 

1.) Mata kanan (+/-):....................... 

2.) Mata kiri     (+/-):....................... 
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KUESIONER PENELITIAN 
HUBUNGAN ANTARA JARAK MONITOR DENGAN KELELAHAN MATA 
PADA PEKERJA DI BIDANG CUSTOMER CARE DAN OUTBOUND CALL 

PT. TELKOM DIVRE IV JATENG-DIY 
 

Responden No: .............................  

Tanggal    : .............................  

 

Petunjuk: 1. Sebelum menjawab pertanyaan, terlebih dahulu isi identitas Anda. 

 2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan keadaan 

yang sesungguhnya. 

5. Berilah tanda (√) pada jawaban yang Anda pilih. 

6. Setelah selesai mengisi kuesioner, periksa kembali jawaban Anda, 

usahakan jangan ada pertanyaan yang terlewatkan. 

7. Selamat mengerjakan dan terimakasih. 

 
 
III. IDENTITAS RESPONDEN 

(Tulislah identitas Anda atau coret yang tidak perlu) 

7. Nama:......................................................................  

8. Umur/tgl.lahir: .........................................................  

9. Jenis Kelamin: Pria / wanita* 

10. Status: Kawin / belum kawin* 

11. Jenis Pekerjaan: .......................................................  

12. Pengalaman kerja:...............tahun,....................bulan. 

 

IV. KEBIASAAN KARYAWAN 

 
2. Berapa jam, lama rata-rata Anda mengoperasikan komputer secara efektif 

setiap hari? 

 1.   4 jam atau kurang 

 2. Lebih dari 4 jam 
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3. Apakah Anda merasakan keluhan mata ketika bekerja di depan komputer? 

 1. Ya 

 2. Tidak 
 
a. Jika ya, jam berapa Anda mulai bekerja dengan komputer? Pukul 

............WIB 

b. Jam berapa Anda mulai merasakan keluhan mata? Pukul 

............WIB 

 
4. Apakah komputer yang Anda gunakan dilengkapi dengan filter screen (kaca 

filter)? 

 1. Ya 

 2. Tidak 
 
5. Apakah Air Conditioner (AC) di ruangan Anda dinyalakan selama Anda 

bekerja? 

 1. Ya 

 2. Tidak 
 

 

V. GANGGUAN KESILAUAN 

1. Apakah ketika mengoperasikan komputer Anda mengalami gangguan 

kesilauan (yang bersumber dari lampu penerangan atau cahaya luar)? 

 1. Ya 

 2. Tidak 
 
2. Apakah monitor yang Anda gunakan memantulkan cahaya dari sumber lain 

(dari lampu penerangan atau jendela)? 

 1. Ya 

 2. Tidak 
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3. Apakah background monitor yang Anda gunakan menampilkan warna terang 

(merah, kuning, ungu, oranye)? 

 1. Ya 

 2. Tidak 
VI. KELELAHAN MATA 

Bekerja dengan komputer selama berjam-jam dapat menyebabkan 

kelelahan mata yang ditandai dengan gejala mata terasa pedih, mata berair, mata 

terasa gatal, alis dan daerah sekitar mata tegang, dan lain sebagainya. Berilah 

tanda (√)  pada kolom berikut sesuai dengan keluhan yang Anda rasakan saat ini! 

 

No. Keluhan yang Anda rasakan saat ini Ya Tidak 

1. Mata terasa pedih   

2. Mata berair   

3. Mata terasa gatal   

4. Mata terasa kering   

5. Alis dan daerah sekitar mata terasa 
pegal (nyeri)   

6. Penglihatan kabur   

7. Sakit kepala   

8. Nyeri pada leher   

9. Perut Mual   

Jumlah   
 

KETERANGAN SKOR KUESIONER 

NO PERTANYAAN JAWABAN SKOR 
II. KEBIASAAN KARYAWAN   
1. Lama mengoperasikan komputer setiap hari 1. 4 jam atau kurang 2 
  2. Lebih dari 4 jam 1 
2. Merasakan keluhan mata ketika bekerja di  1. Ya 1 
 depan komputer. 2. Tidak 2 
3. Penggunaan filter screen 1. Ya 2 
  2. Tidak 1 
4. Menyalakan Air Conditioner (AC) 1. Ya 1 
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  2. Tidak 2 
III. GANGGUAN KESILAUAN   
1. Gangguan Kesilauan 1. Ya 1 
  2. Tidak 2 
2. Pantulan cahaya pada monitor 1. Ya 1 
  2. Tidak 2 
3. Tampilan warna terang pada background  1. Ya 1 
 monitor 2. Tidak 2 
IV. KELELAHAN MATA   
1. Mata terasa pedih 1. Ya 1 
  2. Tidak 2 

2. Mata berair 1. Ya 1 
  2. Tidak 2 

3. Mata terasa gatal 1. Ya 1 
  2. Tidak 2 

4. Mata terasa kering 1. Ya 1 
  2. Tidak 2 

5. Alis dan daerah sekitar mata terasa pegal  1. Ya 1 
 (nyeri) 2. Tidak 2 

6. Penglihatan kabur 1. Ya 1 
  2. Tidak 2 

7. Sakit kepala 1. Ya 1 
  2. Tidak 2 

8. Nyeri pada leher 1. Ya 1 
  2. Tidak 2 

9. Perut Mual 1. Ya 1 
  2. Tidak 2 

 



65 

  

ANALISIS UNIVARIAT 
 
 
1. Kelelahan Mata 
 

Statistics

Kelelahan Mata
45
0

Valid
Missing

N

  
 

Kelelahan Mata

32 71.1 71.1 71.1
13 28.9 28.9 100.0
45 100.0 100.0

Lelah
Tidak Lelah
Total
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Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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2. Jarak Monitor 
 

Statistics

Jarak Monitor
45
0

Valid
Missing

N

 
 

Jarak Monitor

23 51.1 51.1 51.1
22 48.9 48.9 100.0
45 100.0 100.0

Tidak Optimal
Optimal
Total
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Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Tidak Optimal Optimal
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3. Tinggi Monitor 
 

Statistics

Tinggi Monitor
45
0

Valid
Missing

N

 
 

Tinggi Monitor

22 48.9 48.9 48.9
23 51.1 51.1 100.0
45 100.0 100.0

Tidak Optimal
Optimal
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Tidak Optimal Optimal

Tinggi Monitor
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Tinggi Monitor
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4. Gangguan Kesilauan 
 

Statistics

Gangguan Kesilauan
45
0

Valid
Missing

N

 
 

Gangguan Kesilauan

21 46.7 46.7 46.7
24 53.3 53.3 100.0
45 100.0 100.0

Ada Gangguan
Tidak Ada Gangguan
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Ada Gangguan Tidak Ada Gangguan

Gangguan Kesilauan
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ANALISIS CROSSTABS I 
 

Case Processing Summary

45 100.0% 0 .0% 45 100.0%
Jarak Monitor *
Kelelahan Mata

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

 
 

Jarak Monitor * Kelelahan Mata Crosstabulation

22 1 23
16.4 6.6 23.0

95.7% 4.3% 100.0%
10 12 22

15.6 6.4 22.0
45.5% 54.5% 100.0%

32 13 45
32.0 13.0 45.0

71.1% 28.9% 100.0%

Count
Expected Count
% within Jarak Monitor
Count
Expected Count
% within Jarak Monitor
Count
Expected Count
% within Jarak Monitor

Tidak Optimal

Optimal

Jarak Monitor

Total

Lelah Tidak Lelah
Kelelahan Mata

Total

 
 

Chi-Square Tests

13.792b 1 .000
11.457 1 .001
15.561 1 .000

.000 .000

13.486 1 .000

45

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.
36.

b. 

 
Symmetric Measures

.484 .000
45

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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ANALISIS CROSSTABS II 

Case Processing Summary

45 100.0% 0 .0% 45 100.0%
Tinggi Monitor *
Kelelahan Mata

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

 
 

Tinggi Monitor * Kelelahan Mata Crosstabulation

20 2 22
15.6 6.4 22.0

90.9% 9.1% 100.0%
12 11 23

16.4 6.6 23.0
52.2% 47.8% 100.0%

32 13 45
32.0 13.0 45.0

71.1% 28.9% 100.0%

Count
Expected Count
% within Tinggi Monitor
Count
Expected Count
% within Tinggi Monitor
Count
Expected Count
% within Tinggi Monitor

Tidak Optimal

Optimal

Tinggi Monitor

Total

Lelah Tidak Lelah
Kelelahan Mata

Total

 
 
 

Chi-Square Tests

8.213b 1 .004
6.435 1 .011
8.859 1 .003

.007 .005

8.030 1 .005

45

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.
36.

b. 

Symmetric Measures

.393 .004
45

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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ANALISIS CROSSTABS III 

Case Processing Summary

45 100.0% 0 .0% 45 100.0%
Gangguan Kesilauan
* Kelelahan Mata

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

 

Symmetric Measures

.289 .043
45

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Chi-Square Tests

4.087b 1 .043
2.863 1 .091
4.278 1 .039

.055 .044

3.997 1 .046

45

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.
07.

b. 

Gangguan Kesilauan * Kelelahan Mata Crosstabulation

18 3 21
14.9 6.1 21.0

85.7% 14.3% 100.0%

14 10 24
17.1 6.9 24.0

58.3% 41.7% 100.0%

32 13 45
32.0 13.0 45.0

71.1% 28.9% 100.0%

Count
Expected Count
% within Gangguan
Kesilauan
Count
Expected Count
% within Gangguan
Kesilauan
Count
Expected Count
% within Gangguan
Kesilauan

Ada Gangguan

Tidak Ada Gangguan

Gangguan
Kesilauan

Total

Lelah Tidak Lelah
Kelelahan Mata

Total
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Dokumentasi 1 
Pengukuran Jarak Monitor 

 
 

Dokumentasi 2 

Pengukuran Tinggi Monitor 



73 

  

 
 

Dokumentasi 3 
Pengisian Kuesioner 
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