
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mata merupakan salah satu indra dari panca indra yang sangat penting 

untuk kehidupan manusia serta merupakan bagian yang sangat peka.
1
 Mata adalah 

suatu bola berisi cairan yang terbungkus oleh tiga lapisan jaringan khusus. Di 

mana setiap mata terdapat struktur bulat berisi cairan yang dibungkus oleh tiga 

lapisan. Bagian paling luar hingga paling dalam lapisan-lapisan tersebut adalah (1) 

skelra/kornea; (2) koroid/badan siliaris/iris; dan (3)  retina.
2 

 Tiap-tiap mata dilengkapi oleh suatu set otot yang terdiri dari enam otot 

mata eksternal yang menentukan menghasilkan gerakan mata. Gerakan mata 

adalah salah satu gerakan tubuh yang paling cepat yang berguna salah satunya 

menghindarkan mata dari trauma.
2 

Walaupun mata mempunyai sistem pelindung 

yang cukup baik seperti rongga orbita, kelopak, dan jaringan lemak retrobulbar 

selain terdapatnya reflex memejam atau mengedip, mata masih sering mendapat 

trauma dari dunia luar.
1 

Trauma mata merupakan penyebab umum kebutaan unilateral yang pada 

keadaan berat dapat menyebabkan cedera multiple pada palpebrae, bola mata, dan 

jaringan lunak orbita. Kerusakan mata akan dapat menyebabkan atau memberikan 

penyulit sehingga mengganggu fungsi penglihatan.
1 

Salah satu kondisi akibat adanya trauma mata yang sering terjadi adalah 

hifema. Hifema adalah masuknya darah ke dalam ruang anterior (ruang antara 

kornea dan iris) setelah pukulan atau benda yang menyerang mata. Seiring dengan 

munculnya darah, mungkin ada satu atau lebih luka utama pada mata akibat 

trauma, yang bisa berakibat pada hilangnya penglihatan. Pada kebanyakan kasus, 

darah diserap, namun dalam beberapa kasus, ada pendarahan sekunder 

(munculnya darah segar di mata setelah trauma awal). Komplikasi akibat 

perdarahan sekunder meliputi glaukoma, darah pada kornea, atau kerusakan pada 

saraf optik (saraf yang membawa informasi visual dari mata ke otak). Komplikasi 

ini juga bisa mengakibatkan hilangnya penglihatan secara permanen. 
3 



Menurut suatu studi yang dilakukan di Amerika Serikat tentang kejadian 

hifema, terutama trauma hifema, diperkirakan sebanyak 12 kasus per 100.000 

orang populasi. Anak-anak dan remaja usia 10-20 tahun memiliki persentase 

penderita terbanyak yaitu sebesar 70% atau dengan angka kejadian sekitar dua per 

10.000 anak per tahun, pria mendominasi dengan rasio pria terhadap wanita 3: 1, 

dan cedera olahraga menyumbang 60% trauma hifema. 
4 

Di Indonesia, berdasarkan hasil RISKESDAS pada tahun 2013, trauma 

mata termasuk ke dalam 7 jenis trauma terbanyak yang terjadi di Indonesia dan 

menempati urutan ke 6 dari jenis trauma yang paling sering terjadi, setelah lecet, 

terkilir, robek, patah tulang, dan anggota badan terputus. Sedangkan di Provinsi  

Jambi sendiri, trauma atau cidera mata menempati urutan ke 6.
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Trauma mata yang sering menyebabkan hifema yang dapat ditemui pada 

anak-anak dan orang dewasa.
6
 Penyebab dari trauma tersebut biasanya akibat 

proyektil yang disengaja atau tidak yang menyentuh bagian mata yang terkena 

meskipun ada orbital tulang sebagai pelindungnya. Berbagai rudal dan benda-

benda dapat menyebabkan trauma hifema, termasuk bola, batu, mainan proyektil, 

peluru senapan udara, peluru pistol, kantung udara mobil, bola hoki, gabus, tali, 

bola cat, dan pukulan tinju manusia.
7
 Sedangkan paintball merupakan salah satu 

penyebab trauma mata yang paling sering terjadi pada anak.
8 

Dengan kemajuan mekanisasi dan teknik terlebih-lebih dengan bertambah 

banyaknya kawasan industri, kecelakaan akibat pekerjaan bertambah banyak pula, 

juga dengan bertambah ramainya lalu lintas, kecelakaan di jalan raya pun juga 

bertambah, belum lagi terhitung kecelakaan akibat perkelahian. Kecelakaan di 

rumah, kekerasan, ledakan aki, cidera yang berhubungan dengan olahraga 

merupakan keadaan-keadaan yang paling sering menyebabkan trauma mata.
3 

Kelainan yang diakibatkan oleh trauma mata sesuai dengan berat 

ringannya serta jenis trauma itu sendiri yang dapat menyerang semua organ 

stuktural mata sehingga menyebabkan gangguan fisiologis yang reversible 

ataupun non-ireversibel, mulai dari kelainan mata ringan saja bahkan sampai 

menyebabkan kebutaan.
3
 Hal ini nantinya akan berkaitan dengan ketidakmampuan 

individu tersebut untuk bekerja dan hidup produktif, memperoleh pasangan hidup, 



diasingkan, dan akan selalu bergantung pada orang lain. Dampak inilah yang akan 

menurunkan tingkat kesejahteraan seseorang yang perlu dan patut untuk 

dihindari.
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Berdasarkan data yang didapatkan dibagian Rekam Medis di RSUD Raden 

Mattaher Provinsi Jambi, kasus hifema di Provinsi Jambi mulai dari tahun 2013 

hingga 2017 sebanyak 19 orang. 

Akan tetapi, untuk saat ini penelitian yang  berkaitan dengan hifema belum 

banyak dilakukan. Di Indonesia, penelitian yang mempelajari hal tersebut masih 

sangat terbatas. Oleh karena itu, peniliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai, ”Karakteristik Pasien Hifema di Rumah Sakit Umum Daerah Raden 

Mattaher Provinsi Jambi Periode 2013 – 2017 “. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana Karakteristik Pasien Hifema di Rumah Sakit Umum Daerah 

Raden Mattaher Provinsi Jambi Periode 2013 – 2017 ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui karakteristik pasien hifema di Rumah Sakit Umum 

Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi Periode 2013 – 2017. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui distribusi pasien hifema berdasarkan penyebab di Rumah 

Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi Periode 2013 – 2017. 

2. Mengetahui distribusi pasien hifema berdasarkan kelompok umur di 

Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi Jambi Periode 

2013 – 2017. 

3. Mengetahui distribusi pasien hifema berdasarkan jenis kelamin di 

Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi Periode 2013 – 

2017. 

4. Mengetahui distribusi pasien hifema berdasarkan jenis pekerjaan di 

Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi Periode 2013 – 

2017. 



5. Mengetahui derajat hifema pada pasien hifema berdasarkan gambaran 

klinisnya di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi 

Periode 2013 – 2017.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Instansi Kesehatan dan Rumah Sakit 

Sebagai bahan referensi dan tambahan data tentang karakteristik 

pasien hifema. 

1.4.2 Bagi Peneliti 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan 

meningkatkan pengetahuan penelitian tentang karakteristik pasien hifema 

di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi Periode 

2013 – 2017. 

1.4.3 Institusi Pendidikan 

Hal ini dilakukan agar dimasa mendatang, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan infromasi mengenai karakteristik pasien hifema di 

Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi Periode 2013 

– 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


