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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi menuntut 

manusia untuk berhubungan dengan komputer. Pemakaian komputer saat 

ini sudah semakin luas dan banyak digunakan untuk mrnunjang 

produktivitas manusia dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Manusia 

seolah-olah sudah sangat tergantung pada penggunaan komputer yang 

memang diciptakan untuk membantu aktivitas manusia. Komputer banyak 

digunakan di area perkantoran, lembaga penelitian ataupun perusahaan. 

Tidak heran jika dikatakan bahwa komputer merupakan salah satu 

penemuan teknologi terpenting saat ini (Telkom Indonesia, 2018). 

Peningkatan penggunaan komputer yang terlalu lama dan secara 

terus-menerus dapat mengakibatkan penyakit yang termasuk Occupational 

Health Hazard, yang biasa disebut dengan Computer Vision Syndrome dan 

sindrom ini merupakan bahaya kerja nomor satu di abad ini. (Torrey, 

2003). Berdasarkan data BPS tahun 2019 mengenai Statistik 

Telekomunikasi Indonesia, perkembangan kepemilikan komputer dalam 

rumah tangga mengalami peningkatan sekitar 0,56 % per tahun (BPS, 

2019). Lokasi penggunaan komputer oleh masyarakat Indonesia yaitu di 

rumah (61,92%), kantor (42,08%), dan sekolah (12,12%) (Kemkominfo, 

2017). 
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Computer Vision Syndrome didefinisikan oleh American 

Optometric Association (AOA) sebagai masalah mata dan penglihatan 

majemuk yang berkaitan dengan penglihatan jarak dekat yang dialami 

seseorang selagi menggunakan komputer atau perangkat display lainnya 

dalam waktu yang lama secara terus menerus (American Optometric 

Association, 2019). National Institute for Occupational Safety and Health 

(NIOSH) Amerika Serikat mengatakan bahwa sekitar 90% orang yang 

menghabiskan tiga jam atau lebih sehari di komputer dapat mengakibatkan 

Computer Vision Syndrome (CVS) (Anggrainy, 2020). Beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa orang yang bekerja lebih dari 2-3 jam 

sehari dengan komputer berisiko mengalami CVS (Rathore, 2017). 

Berdasarkan data World Health Organization (WHO) pada tahun 

2014 angka kejadian astenopia (kelelahan mata) berkisar 40% sampai 90% 

(Irma et al., 2019). Di Indonesia, Anggrainy et al pada tahun 2020 

melakukan penelitian terhadap seluruh pengguna komputer aktif berjumlah 

76 orang pegawai KKP kelas I Medan, prevalensi CVS yang paling 

banyak adalah mata lelah (88%), sakit pada leher (72,5%), sakit pada 

punggung (56,6%), penglihatan kabur (55,5%), mata terasa tegang (54%), 

sakit kepala (42%), mata iritasi (38,5%) dan mata kering (38,5%) 

(Anggrainy et al., 2020). 

Adanya situasi pandemi Covid-19 semakin menambah 

ketergantungan penggunaan komputer dalam kehidupan sehari-hari di era 

globalisasi ini, salah satunya pada aktivitas penggunaan komputer di 
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Kantor Direksi PT Perkebunan Nusantara IX Semarang. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa segala aktivitas semakin banyak dilakukan secara 

daring. Penggunaan komputer dalam aktivitas perkantoran di Kantor 

Direksi PT Perkebunan Nusantara IX Semarang semakin menjadi 

keharusan bagi karyawan dikarenakan setiap pertemuan rapat terpaksa 

dilaksanakan secara daring di ruang kerja masing-masing, sehingga sangat 

minim ditemukannya interaksi sosial secara langsung. Berdasarkan 

pengamatan yang telah dilakukan dan wawancara dengan beberapa pekerja 

selama kerja praktik, dapat diketahui bahwa rata-rata penggunaan 

komputer di Kantor Direksi PT Perkebunan Nusantara IX lebih selama 6 

jam sehari dan dapat diklasifikasikan selama ≥ 4 jam untuk jajaran staff 

dan < 4 jam untuk jajaran middle to top manajemen dengan waktu istirahat 

yang kurang maksimal akibat unsafe behaviour pekerja. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Amira Azkadina bahwa 

penggunaan komputer dengan 4 jam secara terus-menerus lebih berisiko 

dibandingkan bekerja di depan komputer selama kurang dari 4 jam secara 

terus-menerus. Adapun lama istirahat juga behubungan secara signifikan 

dengan kejadian CVS. (Azkadina, 2012). 

PT Perkebunan Nusantara IX merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang agroindustri komoditas teh, kopi, gula dan karet yang 

wilayah kerjanya berada di sekitar area provinsi Jawa Tengah. 

Berdasarkan pengamatan saat kerja praktik dan survey awal di Kantor 

Direksi PT Perkebunan Nusantara IX Semarang, peneliti merasa bahwa 
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aktivitas pekerjaan di area perkantoran memiliki risiko jangka panjang 

terhadap kesehatan penglihatan. Hal ini dilihat dari beberapa keluhan 

karyawan yang merasa terkena gejala CVS seperti penglihatan buram, 

penglihatan ganda, mata merah, terasa perih, gatal, tegang dan seringkali 

mata lelah akibat berkurangnya kemampuan akomodasi mata dalam waktu 

lama. Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 pekerja, 3 dari 2 pekerja 

dengan masa kerja yang lebih lama yaitu selama 4 tahun terindikasi 

mengalami keluhan gejala tersebut dan lebih banyak dibandingkan pekerja 

yang masa kerja nya lebih singkat antara 1-2 tahun. Hal ini sejalan dengan 

penelitian oleh Bhanderi et al (2013) bahwa angka kejadian CVS lebih 

tinggi pada masa kerja ≤ 5 tahun dan menurut Encyclopedia of 

Occupational Health and Safety oleh Jeanner Mager Stellman 

menyebutkan adanya keluhan gangguan mata rata-rata muncul setelah 

masa kerja sekitar 3-4 tahun. Peneliti juga merasa bahwa dalam jangka 

waktu 6 bulan selama pelaksanaan Kerja Praktik di Kantor Direksi PT 

Perkebunan Nusantara IX peneliti seringkali turut mengalami kelelahan 

mata saat beraktivitas menggunakan komputer selama kurang lebih selama 

6 jam penggunaan komputer setiap hari. 

Berdasarkan hasil survey awal di Kantor Direksi PT Perkebunan 

Nusantara IX, ditemukan 11 dari 15 responden mengalami CVS dengan 

prosentase (73,3%) sedangkan 4 dari 15 responden tidak mengalami CVS 

dengan prosentase (26,7%). Peneliti juga belum mendapati penelitian yang 

berlokasi di Kantor Direksi PT Perkebunan Nusantara IX Semarang 
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khususnya mengenai Computer Vision Syndrome. Berdasarkan latar 

belakang tersebut peneliti tertarik melakukan kajian pengaruh lama 

penggunaan komputer dan masa kerja terhadap keluhan Computer Vision 

Syndrome di PT Perkebunan Nusantara IX Semarang dikarenakan peneliti 

sudah berkoordinasi dengan pihak perusahaan perlunya mengambil topik 

tersebut sehingga harapannya dapat memberikan kebermanfaatan terhadap 

perusahaan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti 

merumuskan masalah “Adakah pengaruh lama penggunaan komputer dan 

masa kerja terhadap keluhan Computer Vision Syndrome pada pekerja 

pengguna komputer di Kantor Direksi PT Perkebunan Nusantara IX ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lama 

penggunaan komputer dan masa kerja terhadap keluhan Computer 

Vision Syndrome di Kantor Direksi PT Perkebunan Nusantara IX 

Semarang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui persentase pekerja Kantor Direksi PT 

Perkebunan Nusantara IX yang mengalami CVS dari 60 

responden yang diteliti. 
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b. Untuk mengetahui gejala CVS yang paling banyak dialami 

pekerja Kantor Direksi PT Perkebunan Nusantara IX Semarang. 

c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh parsial antara lama 

penggunaan komputer dengan keluhan CVS pada pekerja Kantor 

Direksi PT Perkebunan Nusantara IX Semarang. 

d. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh parsial antara masa 

kerja dengan keluhan CVS pada pekerja Kantor Direksi PT 

Perkebunan Nusantara IX Semarang 

e. Untuk mengetahui dan menganalisis ada dan tidaknya pengaruh 

antara variabel pengganggu dengan keluhan CVS pada pekerja 

Kantor Direksi PT Perkebunan Nusantara IX Semarang. 

f. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang paling 

berpengaruh terhadap keluhan Computer Vision Syndrome pada 

karyawan Kantor Direksi PT Perkebunan Nusantara IX Semarang 

g. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh simultan secara 

bersama-sama antar variabel terhadap keluhan Computer Vision 

Syndrome pada pekerja Kantor Direksi PT Perkebunan Nusantara 

IX Semarang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Menambah informasi dan meningkatkan pengetahuan dalam penerapan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja khususnya mengenai pengaruh lama 
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penggunaan komputer dan masa kerja terhadap keluhan Computer 

Vision Syndrome. 

2. Aplikatif 

a. Bagi Pekerja 

Pekerja mengetahui tentang lama penggunaan komputer yang ideal 

sesuai masa kerja atau jangka waktu pekerja bekerja di PT 

Perkebunan Nusantara IX Semarang agar dapat mengurangi efek 

jangka panjang terhadap kelelahan mata yang berkepanjangan 

sekaligus sebagai saran, masukan atau rekomendasi perbaikan 

berupa unsafe behaviour pekerja dalam penggunaan waktu istirahat 

dan ketentuan dalam bekerja khususnya dalam penggunaan 

komputer. 

b. Bagi Peneliti 

Peneliti menjadi lebih memahami dan menambah wawasan 

khususnya tentang lama penggunaan komputer, masa kerja dan 

keluhan Computer Vision Syndrome sehingga dapat menerapkan 

ilmu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lapangan 

pekerjaan. 

c. Bagi Sekolah Vokasi UNS 

Sekolah Vokasi mendapatkan tambahan referensi dan informasi 

serta saran mengenai penelitian yang berhubungan dengan 

Computer Vision Syndrome sebagai sumber ilmu dan literature. 
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d. Bagi Program Studi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Menambah refrerensi kepustakaan dalam hal ilmu keselamatan dan 

kesehatan kerja mengenai pengaruh lama penggunaan komputer 

dan masa kerja terhadap keluhan Computer Vision Syndrome yang 

diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan dan peningkatan program belajar mengajar. 
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