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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyakit dekompresi (Decompression sickness) atau juga biasa 

disebut Caisson Disease merupakan suatu penyakit yang disebabkan 

oleh pembentukan dan peningkatan ukuran gelembung ketika tekanan 

parsial gas inert dalam darah dan jaringan melebihi tekanan ambient 

(Lee and Ye, 2013, Wahab et al., 2008). Pembentukan gelembung 

udara akan menyumbat aliran darah serta sistem syaraf sehingga akan 

menimbulkan gejala seperti rasa sakit di persendian, sakit kepala, 

gatal-gatal, mati rasa (numbness) kelumpuhan (paralysis) bahkan 

dapat menyebabkan kematian. 

Meskipun penyakit dekompresi bukan penyakit yang sering 

dijumpai pada masyarakat umum, namun hal ini menjadi perhatian 

khususnya bagi penyelam (militer, komersial dan rekreasi) (Howle et 

al., 2017). Pada abad ke-19 penyakit dekompresi telah menjadi 

sumber utama morbiditas dengan kejadian 24% pada pekerja Caisson 

dan hingga tahun 2014 terdapat kurang dari 5 kasus per 10.000 

penyelaman yang dilaporkan dalam penyelaman rekreasi modern 

(Mahon and Regis, 2014).  

Dari tahun 1998 sampai 2002, Divers Alert Network (DAN) 

melaporkan bahwa pada penyelaman rekreasi tingkat kematian sekitar 
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10-20 kematian per 100.000 penyelaman (Xu et al., 2012). Kejadian 

penyakit dekompresi pada penyelam gua diperkirakan lebih tinggi 

dibanding dengan penyelam rekreasi. Insiden penyakit dekompresi 

pada penyelam gua di Australia diperkirakan sebesar 2,8 per 10.000 

penyelam (0,028%). Namun ada kemungkinan insiden mencapai 

0,05% atau lebih jika menyelam pada kedalaman lebih dari 90 m 

(Harris et al., 2015). 

Berdasarkan laporan Divers Alert Network (DAN), tingkat kejadian 

penyakit dekompresi (DCS) dalam penyelaman komersial dilaporkan 

sebesar 35,3 per 10.000 penyelaman (Pollock and Buteau, 2017). 

Selain itu, di Amerika Serikat insiden kejadian Caisson Disease (CD) 

untuk tipe II (berat) sebesar 2,28 kasus per 10.000 penyelam. 

Sedangkan untuk tipe I (ringan) tidak diketahui jumlah kasusnya 

dikarenakan banyak penyelam yang tidak mencari pengobatan (Duke 

et al., 2017). Beban tahunan kejadian penyakit dekompresi di Denmark 

diperoleh sebanyak 14 kasus. Gejala yang paling sering terjadi adalah 

paesthesia (50%), nyeri (42%) dan vertigo (40%) (Juhl et al., 2016) 

Di Indonesia, penyakit dekompresi sering dialami oleh nelayan 

penyelam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan data 

dari Sub Direktur Jenderal Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan 

Kesehatan Matra hingga tahun 2008, dari 1026 nelayan penyelam di 

Indonesia ditemukan 93,9% penyelam pernah menderita gejala awal 

akibat penyelaman diantaranya 29,8% menderita nyeri sendi, 
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gangguan pendengaran sebesar 39,5% dan menderita kelumpuhan 

sebesar 10,3% (Prasetyo et al., 2012). 

Selain itu, berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian 

Kesehatan pada 251 responden penyelam di 9 provinsi di Indonesia, 

teknik menyelam yang digunakan sebesar 56,6% penyelam tahan 

nafas, 33,9% penyelam kompresor dan 9,6% penyelam dengan 

SCUBA. Sedangkan keluhan yang sering dialami dari 251 responden 

tersebut antara lain 21,2% pusing atau sakit kepala, 12,6% lelah, 

12,5% pendengaran berkurang, 10,8% nyeri sendi, 10,2% pendarahan 

hidung, 9,7% sakit dada atau sesak, 6,4% penglihatan berkurang, 6% 

bercak merah di kulit, 5,6% gigitan binatang, 3,2% lumpuh dan 1,7% 

hilang kesadaran (Kemenkes, 2012). 

Hasil penelitian Kementerian Kesehatan mengenai penyakit dan 

kecelakaan yang terjadi pada nelayan dan penyelam tradisional 

menunjukkan bahwa nelayan di Pulau Bungin, Nusa Tenggara Barat 

menderita nyeri persendian (57,5%) dan gangguan pendengaran 

ringan sampai ketulian (11,3 %). Sedangkan, nelayan di Kepulauan 

Seribu, DKI Jakarta, mengalami kasus barotraumas (41,4%) dan 

penyakit dekompresi (6,9%) (Kemenkes, 2013). Di Provinsi Sulawesi 

Selatan untuk data penyakit dekompresi masih sangat terbatas karena 

hanya sebagian wilayah yang melaporkan data tersebut. 

Peningkatan kasus nelayan penyelam yang mengalami penyakit 

dekompresi disebabkan karena sebagian besar nelayan memiliki 
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tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah, sarana dan 

prasarana yang kurang serta tidak memahami masalah kesehatan dan 

keselamatan kerja untuk membantu meningkatkan produktivitas 

kerjanya (Kemenkes, 2010). Salah satu upaya yang dilakukan oleh 

Vietnam yaitu dengan melakukan pelatihan untuk mencegah penyakit 

dekompresi dan perawatan menggunakan metode In Water 

Recompression (IWR). Hasil ini menunjukkan bahwa dengan 

mengurangi durasi dan kedalaman penyelaman dapat menurunkan 

kejadian penyakit dekompresi neurologis dan kematian sebesar 75% 

(Mendez et al., 2017).  

Penyakit dekompresi merupakan sindrom yang terkait dengan 

peningkatan ukuran gelembung ekstravaskuler dan intravaskuler. 

Penyakit dekompresi dapat disebabkan karena beberapa faktor antara 

lain kedalaman menyelam, durasi menyelam, laju pendakian, masa 

kerja penyelam, frekuensi penyelam dan penggunaan kompresor 

sebagai alat bantu nafas saat menyelam (Lee and Ye, 2013). Selain 

itu, rendahnya suhu lingkungan, paparan ketinggian, paten foramen 

ovale, jenis kelamin, umur, obesitas, mengkonsumsi alkohol, dehidrasi 

dan olahraga berat juga dapat meningkatkan risiko dekompresi (Hall, 

2014). Namun selama aturan penyelaman pokok meliputi naik 

perlahan-lahan, batas-batas kedalaman dan batas durasi penyelaman 

tidak dilanggar, maka kecil kemungkinan untuk menderita penyakit 

dekompresi tipe 2. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Suzuki et al. (2014) menunjukkan 

bahwa nelayan yang menyelam dengan kedalaman > 30 m berisiko 

7,18 kali menderita penyakit dekompresi dibanding nelayan yang 

menyelam dengan kedalaman < 30 m. Seorang penyelam semakin 

dalam menyelam maka semakin besar tekanan atmosfir yang diterima 

dengan bertambahnya kedalaman sehingga kemungkinan terkena 

penyakit dekompresi semakin besar. Hasil ini selaras dengan 

penelitian Tanod (2009) bahwa para penyelam yang menyelam lebih 

dalam (>9 meter) memiliki risiko yang lebih besar untuk menderita 

dekompresi dengan fungsi pendengaran sebesar 60% dibandingkan 

dengan penyelaman yang dilakukan pada kedalaman < 9 meter. 

Penelitian yang dilakukan Jusmawati et al. (2016), menunjukkan 

bahwa responden yang mempunyai frekuensi menyelam > 2 kali 

berisiko lebih besar untuk menderita penyakit dekompresi. Semakin 

sering seseorang menyelam maka kondisi tubuh juga akan semakin 

berkurang. Hal ini disebabkan kadar nitrogen yang terkandung dalam 

darah belum normal, tetapi harus kembali terpapar nitrogen. Sebanyak 

65% kasus penyakit dekompresi pada penyelam rekreasi disebabkan 

karena penyelaman yang berulang (Mitchell, 2005). 

Lama menyelam merupakan salah satu faktor risiko penyakit 

dekompresi. Penelitian yang dilakukan Sukmajaya and Wijayanti 

(2010) di Gilli Matra, menunjukkan bahwa lama penyelaman > 60 

menit memiliki risiko lebih besar untuk menderita penyakit dekompresi 
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dibandingkan penyelaman yang dilakukan < 60 menit. Penyelaman 

yang lama akan mempengaruhi penyerapan dan pelepasan gas dalam 

jaringan tubuh dan darah terutama gas nitrogen dimana berubahnya 

komposisi gas nitrogen akan menimbulkan penyakit dekompresi (Duke 

et al., 2017).  

Ruslam et al. (2015) mengatakan bahwa semakin lama paparan 

berdasarkan masa kerja akan semakin besar kemungkinan seseorang 

mendapatkan faktor risiko untuk menderita penyakit dekompresi. 

Semakin lama seseorang bekerja sebagai penyelam maka semakin 

besar kemungkinan mereka terpapar oleh lingkungan hiperbarik yang 

dapat menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit akibat kerja 

sehingga akan berakibat menurunnya efisiensi dan produktivitas kerja 

seorang nelayan. Hal ini sejalan dengan penelitian Alaydrus (2014) 

menunjukkan bahwa penyelam yang memiliki masa kerja ≥ 5 tahun 

memiliki risiko 5,4 kali lebih besar untuk menderita penyakit 

dekompresi. 

Hasil penelitian yang dilakukan Sains et al. (2005), menunjukkan 

bahwa penyelam tradisional yang tidak mengetahui prosedur 

penyelaman yang benar memiliki risiko lebih besar untuk menderita 

penyakit dekompresi dibandingkan penyelam tradisional yang 

mengetahui prosedur penyelaman yang benar. Prosedur penyelaman 

yang baik dan benar antara lain cara dan kecepatan turun ke dalam 

air, cara dan kecepatan naik ke permukaan, teknik equalisasi (cara 
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menyesuaikan tekanan dalam tubuh dengan tekanan lingkungan) dan 

penggunaan tabel selam. Penyelam yang naik ke permukaan secara 

langsung berisiko 5,9 kali untuk menderita penyakit dekompresi 

dibanding dengan penyelam yang naik secara perlahan-lahan 

(Syamila, 2017). 

Waktu istirahat setelah penyelaman merupakan salah satu faktor 

risiko penyakit dekompresi. Penelitian Kartono and Ng (2007), 

menunjukkan bahwa penyelaman dengan waktu istirahat ≤ 60 menit 

meningkatkan risiko 1,6 kali lebih besar untuk menderita penyakit 

dekompresi dibanding dengan penyelaman dengan waktu istirahat ≥ 

30 menit. 

Pulau barang lompo merupakan salah satu pulau di Indonesia 

yang berada di kota Makassar yang penduduknya masih banyak 

bermata pencaharian sebagai nelayan penyelam tradisional. Nelayan 

Barrang Lompo diyakini sejak tahun 1970-an merupakan nelayan 

teripang. Berdasarkan Profil Puskesmas Pulau Barrang Lompo, 

terdapat 325 nelayan yang berprofesi sebagai penyelam pencari 

teripang (PKMBarrangLompo, 2017). Tingginya penghasilan yang 

diperoleh nelayan dari hasil penjualan teripang diindikasi menjadi 

alasan utama nelayan di pulau Barrang Lompo melakukan 

penyelaman yang beresiko. Untuk mendapatkan beberapa jenis 

teripang, nelayan harus menyelam hingga kedalaman 30 meter atau 

lebih dengan hanya menggunakan bantuan kompresor (pemompa 
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udara) yang terhubung dengan selang panjang sebagai alat bantu 

pernapasan (Drajat et al., 2014). 

Pada tahun 2016 di Pulau Barrang Lompo dilaporkan sebanyak 

12 nelayan penyelam teripang mengalami penyakit dekompresi dan 3 

orang yang meninggal. Pada tahun 2017, jumlah kasus tersebut tidak 

mengalami penurunan namun jumlah kematian mengalami 

peningkatan dimana terdapat 12 nelayan penyelam yang mengalami 

penyakit dekompresi dan 9 orang yang meninggal. Tercatat dari tahun 

2011 hingga 2017 nelayan penyelam yang mengalami penyakit 

dekompresi adalah 81 orang dan 70 yang meninggal   

(PKMBarrangLompo, 2017). 

Kurangnya pengetahuan nelayan akan penyelaman (safety dive), 

resiko penyelaman, pertolongan bagi kecelakaan penyelaman dan 

mitos-mitos yang tidak benar mengakibatkan tingginya kecelakaan 

penyelaman di pulau Barrang Lompo (Dwiyanti et al., 2012). Di luar 

data yang diperoleh dari Puskesmas, disinyalir masih banyak kasus 

kecelakaan penyelaman yang tidak dilaporkan oleh masyarakat. 

 

B. Rumusan Masalah 

Penyakit dekompresi merupakan penyakit yang menjadi perhatian 

bagi penyelam saat ini. Setiap tahunnya, banyak penyelam yang 

mengalami kelumpuhan bahkan meninggal karena prosedur 

penyelaman yang tidak sesuai standar. Berdasarkan latar belakang 
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masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Apakah ada risiko antara kedalaman menyelam terhadap kejadian 

penyakit dekompresi pada nelayan penyelam di Pulau Barang 

Lompo Kota Makassar ? 

2. Apakah ada risiko antara frekuensi menyelam terhadap kejadian 

penyakit dekompresi pada nelayan penyelam di Pulau Barang 

Lompo Kota Makassar ? 

3. Apakah ada risiko antara lama menyelam terhadap kejadian 

penyakit dekompresi pada nelayan penyelam di Pulau Barang 

Lompo Kota Makassar ? 

4. Apakah ada risiko antara masa kerja terhadap kejadian penyakit 

dekompresi pada nelayan penyelam di Pulau Barang Lompo Kota 

Makassar ? 

5. Apakah ada risiko antara cara naik ke permukaan terhadap 

kejadian penyakit dekompresi pada nelayan penyelam di Pulau 

Barang Lompo Kota Makassar ? 

6. Apakah ada risiko antara waktu istirahat terhadap kejadian penyakit 

dekompresi pada nelayan penyelam di Pulau Barang Lompo Kota 

Makassar ? 

7. Faktor risiko apa yang paling dominan terhadap kejadian penyakit 

dekompresi pada nelayan penyelam di Pulau Barang Lompo Kota 

Makassar ?  
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk menganalisis besar risiko kejadian penyakit dekompresi 

pada nelayan penyelam di Pulau Barang Lompo Kota Makassar 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk menganalisis besar risiko antara kedalaman menyelam 

dengan kejadian penyakit dekompresi pada nelayan penyelam 

di Pulau Barang Lompo Kota Makassar 

b. Untuk menganalisis besar risiko antara frekuensi menyelam 

dengan kejadian penyakit dekompresi pada nelayan penyelam 

di Pulau Barang Lompo Kota Makassar 

c. Untuk menganalisis  besar risiko antara lama menyelam dengan 

kejadian penyakit dekompresi pada nelayan penyelam di Pulau 

Barang Lompo Kota Makassar 

d. Untuk menganalisis besar risiko antara masa kerja dengan 

kejadian penyakit dekompresi pada nelayan penyelam di Pulau 

Barang Lompo Kota Makassar 

e. Untuk menganalisis besar risiko antara cara naik ke permukaan 

dengan kejadian penyakit dekompresi pada nelayan penyelam 

di Pulau Barang Lompo Kota Makassar 

f. Untuk menganalisis besar risiko antara waktu istirahat dengan 

kejadian penyakit dekompresi pada nelayan penyelam di Pulau 

Barang Lompo Kota Makassar 



11 
 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan dan sebagai salah satu bahan informasi atau 

referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya mengenai 

penyakit dekompresi pada nelayan penyelam. 

2. Manfaat Bagi Institusi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber 

informasi bagi instansi setempat (Dinas Kesehatan dan Puskesmas 

Barang Lompo) dan menjadi bahan pertimbangan dalam 

melakukan upaya pencegahan terkait penyakit dekompresi pada 

nelayan penyelam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat 

berkontribusi dalam menambah pustaka bagi mahasiswa. 

3. Manfaat Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi 

bagi masyarakat terkait faktor risiko kejadian penyakit dekompresi 

pada nelayan penyelam sehingga masyarakat dapat melakukan 

upaya pencegahan terkait penyakit tersebut. 

4. Manfaat Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran untuk 

menambah pengetahuan dan memperluas wawasan serta 

pengalaman bagi peneliti mengenai penyakit dekompresi pada 

nelayan penyelam. 
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E. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang analisis faktor risiko kejadian dekompresi sickness 

pada nelayan penyelam di Pulau Barrang Lompo Kota Makassar Tahun 

2011-2017 sebelumnya sudah pernah ada yang meneliti antara lain 

penelitian oleh Alaydrus dan Syam yang meneliti tentang analisis faktor 

risiko kelumpuhan pada nelayan penyelam di Pulau Barrang Lompo Kec. 

Ujung Tanah Kota Makassar tahun 2011. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan 

rancangan case control study dan subjek penelitian pada nelayan 

penyelam. Akan tetapi terdapat perbedaan penelitian sekarang dengan 

penelitian sebelumnya yaitu pada faktor risiko yang ingin di teliti dan 

analisis yang digunakan.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain : 

1. Penelitian Alaydrus meneliti faktor risiko umur, kedalaman menyelam, 

frekuensi menyelam, pemeriksaan kesehatan dan masa kerja. 

Penelitian Syam meneliti faktor risiko kedalaman penyelaman, lama 

menyelam, teknologi penyelaman, riwayat penyakit dan masa kerja. 

Sedangkan penelitian ini meneliti faktor risiko kedalaman menyelam, 

frekuensi menyelam, lama menyelam, masa kerja, riwayat penyakit, 

cara naik ke permukaan dan waktu istirahat penyelam.  

2. Penelitian Alaydrus dan Syam melakukan analisis univariat dan 

bivariat yaitu ingin mengetahui gambaran distribusi setiap variabel dan 

besar risiko masing-masing faktor risiko yang diteliti terhadap kejadian 
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penyakit dekompresi. Sedangkan penelitian ini selain melakukan 

analisis univariat dan bivariat, juga melakukan analisis multivariat yaitu 

ingin mengetahui faktor risiko apa yang paling dominan terhadap 

kejadian penyakit dekompresi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Penyelaman 

1. Definisi Penyelaman 

Penyelaman adalah kegiatan yang dilakukan di bawah 

permukaan air dengan atau tanpa menggunakan peralatan untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Penyelaman dilakukan di 

lingkungan bertekanan tinggi yang lebih dari 1 atmosfer yang 

dikenal sebagai lingkungan hiperbarik (Sukmajaya and Wijayanti, 

2010). Dalam dunia penyelaman dikenal sebagai penyelaman 

basah untuk kegiatan penyelaman di dalam air dan sebutan 

penyelaman kering bagi kegiatan penyelaman yang dilakukan di 

dalam ruangan bertekanan tinggi (RUBT = Ruang Udara 

Bertekanan Tinggi). Penyelaman basah maupun kering sama-sama 

mempunyai resiko akibat menghisap gas-gas pernapasan tekanan 

tinggi dengan segala akibatnya (Drajat et al., 2014). 

2. Jenis-jenis Penyelaman 

Kegiatan menyelam dapat dibedakan menjadi beberapa jenis 

tergantung kedalaman, tujuan penyelaman dan jenis peralatan 

yang digunakan (Drajat et al., 2014). Adapun jenis-jenis 

penyelaman antara lain : 
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a. Menurut kedalaman, penyelaman dapat dibedakan menjadi 

sebagai berikut : 

1) Penyelaman dangkal, yaitu penyelaman dengan kedalaman 

maksimum 10 m 

2) Penyelaman sedang, yaitu penyelaman dengan kedalaman  

< 10 m s/d 30 m 

3) Penyelaman dalam, yaitu Penyelaman dengan kedalaman    

> 30 m. 

b. Menurut tujuannya, dikenal beberapa golongan penyelaman 

antara lain : 

1) Penyelaman militer 

Penyelaman yang dilakukan untuk kepentingan 

pertahanan dan keamanan negara. Penyelaman ini biasa 

dilaksanakan oleh para penyelam Angkatan Bersenjata, 

misalnya : Tactical, Submarine Rescue, Search & Rescue, 

Inspection & Repair, Ship Salvage, Underwater Demolition, 

Underwater Combat. 

2) Penyelaman komersial 

Penyelaman komersial adalah penyelaman yang 

dilakukan oleh penyelam professional antara lain untuk 

mencari benda-benda berharga yang terpendam di dasar 

laut (Underwater Treasure Hunting), konstruksi dibawah 

permukaan air, penambangan lepas pantai, salvage, dll. 
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3) Penyelaman Ilmiah 

Penyelaman ilmiah adalah penyelaman yang dilakukan 

untuk kepentngan ilmu pengetahuan yang ada di bawah air 

seperti penelitian biologi laut, geologi dan ilmu-ilmu kelautan 

lainnya. Penyelaman ilmiah berbeda dengan penyelaman 

komersial yang mana penyelaman ilmiah hanya bertanggung 

jawab terhadap penelitian dan pengumpulan data bukan 

terhadap perbaikan konstruksi bawah laut. 

4) Penyelaman olahraga  

Penyelaman yang dilakukan untuk kepentingan 

mempertahankan atau meningkatkan kondisi kesehatan dan 

kebugaran jiwa dan raga guna mengejar prestasi yang 

dipertandingkan. 

5) Penyelaman tradisional 

Penyelaman yang biasa dilakukan oleh nelayan dan 

pekerja di laut dengan tujuan mengambil biota laut untuk 

memenuhi keperluan pribadi (dijual atau untuk memenuhi 

kehidupan sehari-hari). Nelayan penyelam tradisional adalah 

nelayan penyelam yang melakukan penyelaman 

menggunakan peralatan selam berupa masker yang 

dihubungkan dengan selang udara ke kompresor. 

Penyelaman biasanya dilakukan sampai kedalam 20 m atau 
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lebih dengan selang udara dari kompresor dan penyelam 

dapat bertahan sampai 2 jam di bawah air. 

c. Menurut peralatan atau teknologi yang digunakan, dikenal 

beberapa golongan penyelaman antara lain (Hadi, 1991) : 

1) Penyelaman tahan nafas (breath hold diving) adalah 

penyelaman tanpa alat bantu pernapasan, penyelam hanya 

mengandalkan kemampuannya dalam menahan nafas. 

Penyelaman ini digunakan untuk kepentingan komersial, 

tujuan militer, olahraga dan rekreasi. Ada 2 macam 

penyelaman tahan nafas, yaitu: 

a) Googling adalah penyelaman tahan nafas dengan 

menggunakan kacamata renang (biasanya pada 

kedalaman 1-2 m). Kerugiannya, peselam sulit 

melakukan equalisasi pada bagian muka sehingga 

mudah terkena squeeze mata. Lama penyelaman hanya 

terbatas pada kemampuan tahan napas. 

b) Snorkeling adalah penyelaman tahan nafas dengan 

menggunakan masker kacamata (face mask) yang 

menutupi mata dan hidung sehingga memiliki 

keuntungan yaitu peselam mudah melakukan equalisasi. 

Kerugiannya, kedalaman dan lama penyelaman sangat 

terbatas sesuai kemampuan peselam menahan nafas. 

Peselam tahan nafas ini biasa dilakukan untuk pekerjaan 
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dalam air yang diselesaikan dalam kurun waktu 1-2 

menitpada kedalaman 15 m. atau dapat dilakukan 

berulang, misalnya pencarian teripang, kerang, mutiara, 

dan lain-lain. 

Penyelaman tahan nafas ini biasa digunakan oleh penyelam 

tahan nafas untuk melakukan pekerjaan dalam air yang 

diselesaikan dalam waktu singkat di tempat dangkal atau 

dilakukan berulang seperti pencarian teripang, kerang dan 

mutiara (Diniz et al., 2014) 

2) Penyelaman SCUBA (Scuba Diving) adalah penyelaman 

yang menggunakan alat bantu pernafasan SCUBA (Self 

Contained Underwater Breathing Aparatus), dengan udara 

bertekanan. Penyelaman SCUBA dilakukan pada kedalam 

10-39 m atau kurang dari itu tergantung pada kebutuhan dan 

disesuaikan dengan kecepatan arus (maksimal 1 knot). 

Dalam keadaan normal penyelaman SCUBA dilakukan pada 

kedalam 18 m selama 60 menit, sedangkan maksiman 

dilakukan pada kedalaman 39 m selama 10 menit. Scuba 

digunakan untuk melakukan tugas penyelama di air dangkal 

yang memerlukan mobilitas tinggi tetapi dapat diselesaikan 

dalam waktu relatif singkat. Penyelaman SCUBA sering 

dilakukan untuk melakukan pemeriksaan, pencarian benda-
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benda, penelitian, pengamatan pertumbuhan biota laut, 

perbaikan atau perawatan ringan pada kapal. 

3) Penyelaman  Dekompresi adalah penyelaman dengan udara 

atau gas campur sampai kedalaman tertentu. Pada 

penyelaman dekompresi, penyelam berenang ke permukaan 

dengan kecepatan tertentu dan berhenti pada stadium-

stadium dekompresi yang sudah direncanakan sesuai 

prosedur dekompresi (Ekawati, 2005). 

4) Penyelaman Saturasi adalah penyelaman dengan udara 

atau gas campur, biasa dilakukan pada kedalaman tertentu 

dalam waktu yang cukup lama (sampai kedalaman 700 

meter untuk masa kerja lama) (Drajat et al., 2014). 

5) Penyelaman dengan kapal selam, robot berawak/tidak 

berawak, adalah penyelaman yang bisa mencapai 

kedalaman sampai 1000 meter. 

6) Penyelaman Hookah, adalah kegiatan penyelaman 

menggunakan alat pernafasan dengan persediaan udara 

dari permukaan (Surface Supplied Breathing Aparatus) 

untuk tujuan rekreasi dengan batas maksimal 5 (Cavalcante 

et al.) meter pada perairan yang tenang dan berjalan pada 

jalur yang sudah ditentukan dengan pengawasan langsung 

(Permenpar, 2016). 
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7) Penyelaman Kompresor. Teknologi penyelaman yang 

digunakan oleh nelayan dengan menggunakan suplai udara 

dari kompresor ban yang telah dimodifikasi. Satu kompresor 

bisa terpasang sampai 4 buah selang. Selang-selang 

tersebut selanjutnya diikatkan ke tubuh penyelam biasanya 

di bagian pinggang. Tujuannya adalah agar tidak terbawa 

arus yang dapat melepaskan regulator dari mulut penyelam. 

Akibat ikatan yang erat pada tubuh penyelam, aliran udara 

akan terhambat sehingga udara yang dihirup oleh penyelam 

sebagian besar berasal dari gelembung-gelembung air yang 

keluar dari selang yang terhambat. Jika terjadi sesuatu hal 

seperti mesin kompresor mati mendadak atau kehabisan 

bahan bakar, maka seorang penjaga di atas perahu akan 

segera menarik selang dan penyelamnya ke permukaan. Hal 

inilah yang sering menimbulkan kasus dekompresi dan 

kecelakaan penyelaman karena penyelam tidak memiliki 

kesempatan untuk melakukan decompression stop. Kondisi 

ini diperburuk dengan tidak adanya jam tangan atau alat 

penunjuk kedalaman yang merupakan syarat standar dalam 

penyelaman (Luthfi, 2015) 

3. Prosuder Penyelaman 

Penyelaman pada daerah yang bertekanan tinggi dan dalam 

waktu yang lama akan meningkatkan gas nitrogen dalam jaringan 
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tubuh, sehingga diperlukan prosedur tertentu untuk naik ke 

permukaan agar gas-gas nitrogen dapat dikeluarkan dari tubuh 

tanpa membahayakan penyelam (Depkes, 2001). Kecepatan naik 

yang disarankan adalah tidak melebihi 1 feet per detik, atau kira-

kira 20 meter dalam 1 menit. Hal ini dimaksudkan untuk memberi 

kesempatan pada gas-gas lembam (inert) seperti nitrogen untuk 

keluar dari pembuluh darah kapiler.  

Para penyelam biasanya naik lebih cepat, misalnya dari 

kedalaman 20 meter, dia bisa naik dalam 3 –5 detik saja. Cara naik 

yang terlalu cepat ini dapat mengakibatkanpenyumbatan pembuluh 

darah kapiler oleh gelembung udara,sehingga darah tidak dapat 

mengaliri bagian tubuh tertentu. Ini dapat menyebabkan 

kelumpuhan pada bagian-bagian tubuh. Jika penyumbatan terjadi 

pada pembuluh darah ke kepala atau otak maka akan 

menyebankan kematian mendadak karena otak tidak mendapatkan 

suplai darah dan oksigen (Kunaefi, 2003).  

Tekanan yang dialami penyelam dapat diturunkan dengan 

cepat menjadi setengahnya (ratio 2:1) tanpa menimbulkan 

gangguan. Berdasarkan konsep ini disusun tabel dekompresi untuk 

bermacam-macam kedalaman dan waktu penyelaman dimana 

dalam kedalaman tertentu penyelam boleh langsung naik dan 

berhenti beberapa menit pada kedalaman tertentu yang tekanan 

absolutnya setengah dari tekanan awal, tempat berhenti tadi 
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disebut stasiun dekompresi dan cara naik ke permukaan dengan 

berhenti pada stasiun dekompresi disebut prosedur dekompresi 

(Sukmajaya and Wijayanti, 2010). 

Prosedur penyelaman yang benar harus menggunakan tabel 

selam, penyelam yang melebihi kedalam 20 meter sudah melewati 

limit waktu dekompresi. Jika prosedur ini diabaikan, penyelam akan 

mengalami gejala dekompresi seperti pegal-pegal pada otot dan 

persendian, rasa sakit di dada, sakit belikat dan punggung, 

pusingpusing, sakit kepala, mual, rasa kesemutan/kebal, dan rasa 

lemas. Jika  gejala-gejala ini masih diabaikan juga maka penyelam 

tersebut dapat  mengalami kelumpuhan pada kaki atau tangannya, 

bahkan dalam beberapa kasus dapat mengakibatkan kematian 

(Kunaefi, 2003).  

Menurut Depkes RI tahun 2012 Standar Operating Procedure 

(SOP) (Kemenkes, 2012, Syamila, 2017) antara lain sebagai 

berikut : 

a. Menyusun rencana penyelaman 

1) Waktu dan lokasi penyelaman 

2) Menentukan kedalaman penyelaman 

3) Menentukan lamanya waktu penyelaman (bottom time) 

4) Menetapkan pembantu di permukaan (tender) 

b. Memeriksa perlengkapan selam 

c. Memeriksa dan memastikan keamanan lokasi penyelaman 
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d. Melaksanakan penyelaman sesuai rencana 

1) Turun menyelam dengan melakukan ekualisasi 

2) Melakukan perkerjaan di kedalaman sesuai rencana masa 

penyelam 

3) Naik ke permukaan mengikuti prosedur dekompresi 

e. Untuk penyelaman berulang secara berurutan sangat 

berbahaya. Apabila hal tersebut dilakukan agar memperhatikan 

interval waktu antara penyelaman awal dan berikutnya serta 

lamanya waktu penyelaman dengan membaca tabel selam 

berulang (tabel dekompresi). 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Penyelam 

a. Faktor Lingkungan (dari luar penyelaman) 

Kenyamanan nelayan peselam dalam melakukan 

pekerjaan penyelaman sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor 

dari luar penyelaman (faktor lingkungan), yang meliputi antara 

lain : tekanan lingkungan penyelaman, suhu, gerakan air 

(gelombang dan arus), dan binatang laut. Faktor-faktor 

lingkungan tersebut selain dapat mempengaruhi status 

kesehatan nelayan peselam, juga sangat menentukan 

kenyamanan nelayan peselam serta  lamanya penyelaman 

secara maksimal (Kemenkes, 2012). 
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b. Faktor Dari Dalam (Peselam) 

1) Sistem Pernapasan 

a) Pernapasan 

Bernapas diperlukan untuk mendapatkan oksigen 

(O2) yang akan disuplai melalui darah ke semua jaringan 

tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida (CO2) yang 

dihasilkan oleh jaringan dari darah melalui paru-paru. 

b) Fisiologi Alat Pernapasan 

Untuk masuk ke paru-paru melalui suatu sistem 

berupa pipa yang makin menyempit (bronkus dan 

bronkioli) yang bercabang di kedua sisi paru-paru dari 

saluran udara utama (trakea) dan berakhir di kantong-

kantong udara (alveoli). 

c) Difusi Gas Pernapasan 

Alveoli paru melekat erat pada lapisan pembuluh-

pembuluh darah halus (kapiler) sehingga terjadi 

pertukaran gas dimana O2 dari paru masuk ke pembuluh 

darah dan sebaliknya CO2 dari pembuluh darah. 

2) Sistem Peredaran Darah 

Darah dibawa dari jantung ke jaringan melalui 

pembuluh darah yang disebut Arteri. Arteri ini akan 

bercabang-cabang dan menjadi lebih kecil (arteriol) 

kemudian di jaringan dan paru-paru akan menjadi pembuluh-
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pembuluh halus (kapiler). Pertukaran di paru-paru dan 

jaringan terjadi melalui kapiler ini. Kapiler-kapiler 

meninggalkan jaringan membawa darah yang bebas oksigen 

masuk ke pembuluh-pembuluh darah balik yang lebih besar 

yang disebut Vena. Vena-vena membawa darah kembali ke 

jantung dan paru. Oksigen disuplai ke jaringan-jaringan 

dalam bentuk kombinasi dengan suatu protein yang terdapat 

di dalam sel-sel darah merah (Haemoglobin : Hb). 

3) Rongga Udara Dalam Tubuh 

Rongga udara dalam tubuh adalah rongga-rongga di 

dalam tubuh manusia yang terdapat di berbagai organ tubuh 

pada umumnya dikelilingi oleh tulang. Macam-macam 

rongga udara dalam tubuh yang erat kaitannya dengan 

penyelaman antara lain : 

a) Sinus : Sinus Frontalis di dalam tulang dahi, Sinus 

Maksilaris di dalam tulang pipi, sinus sphenoid dan sinus 

ethmoid terletak agak lebih dalam di belakang rongga 

mata dan di belakang sinus maksilaris. 

b) Paru dalam rongga dada 

c) Gigi : bila penambalan lubang gigi masih menyisakan 

rongga udara di bawah tambalan 

d) Muka : rongga yang terdapat antara wajah dengan 

lapisan kaca masker 
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e) Rongga telinga  

4) Pengaruh Kejiwaan 

a) Anxietas Phobia adalah rasa takut yang tidak beralasan 

dari orang yang peka pada lingkungan di bawah laut. 

b) Clastrophobia adalah rasa takut berada di dalam ruangan 

tertutup 

c) Blue Orb Syndrome atau Blue Dome Syndrome, terjadi 

bilamana peselam menyelam sendirian atau kehilangan 

penglihatan (salah tafsir) terhadap benda-benda yang 

sudah dikenal disebabkan karena timbul rasa takut akan 

keterpencilan di dalam luasnya lautan. 

d) Panik adalah ketakutan yang tidak beralasan yang dapat 

menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun peselam 

lainnya 

e) Ilusi adalah keinginan pada peselam berupa manifestasi 

kelainan psikologi, akibat adanya Nurkose gas lebam 

(N2), kekurangan O2, kelebihan CO2, cahaya suram, 

kelainan yang terjadi berupa salah tafsir dan perubahan 

interpretasi/persepsi terhadap benda-benda di 

lingkungan laut, atau melihat dan mendengar sesuatu 

yang sebenarnya tidak ada. 
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5) Faktor Adaptasi 

Mekanisme fisiologi tubuh manusia dapat tumbuh 

menyesuaikan dengan pajanan yang terjadi secara terus 

menerus, sebagai contoh peselam alam dapat menahan 

napas dan bertahan di dalam air lebih lama daripada 

peselam yang bukan peselam alam. 

5. Peralatan Selam 

Peralatan selam yang digunakan oleh nelayan penyelam 

sebagai berikut : 

1. Masker 

Nelayan peselam menggunakan masker ketika masuk ke dalam 

air dengan alasan untuk menghindari air masuk ke hidung dan 

membantu penglihatan agar lebih baik. Masker yang digunakan 

merupakan masker standar yang merupakan  milik dari juragan 

2. Pakaian 

Pakaian yang digunakan oleh nelayan peselam adalah berupa 

baju biasa, terkadang lengan panjang, celana panjang yang 

cukup ketat berbahan kain halus atau biasa disebut dengan 

istilah stocking. 

3. Fin 

Nelayan peselam menggunakan fin atau istilah kaki katak, 

dengan jenis full foot, yaitu jenis yang menutupi seluruh kaki 

nelayan 
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4. Pemberat / Weight Belt 

Weight belt atau pemberat digunakan oleh nelayan peselam 

dan biasanya pemberat yang digunakan berkisar antara 0,5 

hingga 3 kilogram.  

5. Kompresor  

Sumber udara yang digunakan oleh nelayan peselam adalah 

kompresor yang biasa digunakan sebagai kompresor ban 

bertekanan 10 bar. Kompresor menggunakan oli biasa untuk 

melumasi mesin.. tipe kompresor yang digunakan oleh nelayan 

tidak memiliki filter sehingga kontaminasi bahan berbahaya 

dapat dengan mudah masuk kedalam tubuh dan 

membahayakan. Kompresor konvensional yang digunakan 

nelayan peselam sebagai alat penghasil udara tekan untuk 

‘media pernapasan’ dalam air dapat memberikan dampak 

negatif jika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dampak 

paling nyata dari penggunaan kompresor yang tidak memiliki 

filter adalah adanya kerusakan paru-paru dan otak oleh karena 

material berbahaya yang masuk ke dalam tubuh melalui 

pernapasan. 

6. Regulator dan Selang  

Regulator yang digunakan merupakan regulator demand valve 

standar yang disambungkan ke selang dan kompresor. 

Sedangkan selang yang digunakan untuk mengalirkan udara 
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kepada peselam merupakan selang plastik PVC maupun selang 

lainnya yang dapat mengalirkan udara dari kompresor kepada 

nelayan peselam. Panjang selang berkisar antara 50-200 meter. 

6. Tindakan Pencegahan Bahaya Penyelaman 

Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi bahaya pekerjaan penyelaman diantaranya sebagai 

berikut : 

a. Gunakan sepatu karet ketika bekerja di dek kapal dan ketika 

menyelam  

b. Terpasang bendera yang dapat dikenali oleh seluruh kapal yang 

menerangkan bahwa terdapat penyelaman di bawah laut. Ketika 

bendera tersebut dipasang maka semua kapal yang melintas 

harus mengurangi kecepatannta atau diusahakan area tersebut 

steril dari lalu lintas kapal 

c. Penyelam harus selalu bekerja berpasangan. Hal ini bertujuan 

untuk  memudahkan penyelaman dan jika dalam keadaan 

darurat dapat berbagi udara ketika selang udara atau masker 

rusak saat penyelaman 

d. Seorang penyelam harus naik ke permukaan tidak lebih cepat 

dari 18  meter per menitnya dan menghembuskan nafas saat 

naik atau tidak  lebih cepat dari gelembung yang terpelan. 

e. Penyelam harus selalu bernapas secara normal dan tidak boleh 

menahan 1 nafas. Ketika turun ke dasar laut atau naik ke 



30 
 

permukaan, penyelam harus menghembuskan nafas secara 

pelan 

f. Penyelaman harus direncanakan sehingga dasar laut yang 

terdalam dilakukan pertama dan secara progresif penyelaman 

dilakukan lebih dangkal. Dengan melakukan penyelaman 

terdalam dihari pertama dan setiap menyelam semakin dangkal, 

tingkat nitrogen secara perlahan berkurang dan risiko penyakit 

dekompresi menurun. 

g. Sebelum menyelam, diantara penyelaman dan setelahnya, 

penyelam  harus minum air dengan jumlah banyak untuk 

menghindari dehidrasi  yang dapat meningkatkan resiko 

dekompresi. Dalam satu hari penyelaman, disarankan untuk 

minum 3 - 4 liter air. 

h. Dengan melakukan safety stop atau pemberhentian aman 

setiap 5  meter untuk 3-5 menit, nitrogen di dalam tubuh 

penyelam memiliki  banyak waktu untuk berubah menjadi gas 

dan keluar melalui  pernapasan. Praktik yang baik adalah kru 

kapal dapat menarik garis dengan menggunakan tali yang 

membujur dari atas permukaan ke dasar laut. Tali yang sudah 

diberi tanda di setiap 5 meternya akan mudah dikenali oleh para 

penyelam jika akan turun atau naik ke permukaan. Pelatihan 

khusus dibutuhkan untuk membaca tabel selam untuk 

menentukan waktu dan kedalaman dari decompression stops. 
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i. Ketika beristirahat di permukaan, kemungkinan tubuh akan 

dapat mengeluarkan nitrogen secara perlahan melalui 

pernapasan. Semakin lama penyelam beristirahat diantara 

penyelaman semakin banyak pula nitrogen dari tubuh penyelam 

dapat keluar. Penyelaman yang dilakukan secara rutin harus 

istirahat di permukaan setidaknya 1 jam diantara penyelaman 

yang dalam. 

j. Kapal tradisional yang digunakan dapat dimodifikasi untuk 

mengurangi kemungkinan gas karbon monoksida memasuki 

udara pernapasan. Udara ambilan kompresor harus 

dipindahkan secara baik dari gas pengeluaran mesin kapal. 

Sesering mungkin mengambil udara 2 meter di atas kompresor 

dengan menggunakan pipa yang dilekatkan pada tiang untuk 

mengurangi adanya gas buang mesin pada udara pernapasan. 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Penyakit Dekompresi 

1. Defenisi Penyakit Dekompresi 

Decompression sickness atau penyakit dekompresi adalah 

penyakit yang disebabkan oleh pengurangan tekanan lingkungan 

secara cepat yang cukup untuk menyebabkan pembentukan 

gelembung dari gas-gas dalam jaringan tubuh. Istilah lain yang 

umumnya digunakan untuk menggambarkan keadaan ini adalah 

penyakit caisson (Sukmajaya and Wijayanti, 2010). Penyakit 
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dekompresi timbul sebagai akibat tidak mencukupinya proses 

penyesuaian penurunan tekanan pada saat naik ke permukaan. 

Pada saat tekanan di luar tubuh lebih tinggi dari dalam tubuh maka 

gas nitrogen akan terlarut dalam darah dan jaringan tubuh. 

Sebaliknya pada saat naik ke permukaan, tekanan di luar tubuh 

akan makin rendah dari pada di dalam tubuh maka nitrogen akan 

dilepaskan kembali ke paru-paru. Apabila penyesuaian penurunan 

tekanan tesebut tidak memadai (naik ke permukaan yang terlalu 

cepat, tidak melalui stadium pembeberhentian), maka nitrogen 

akan bertumpuk di dalam jaringan dan darah dalam bentuk 

gelembung nitrogen. Gelembung nitrogen inilah yang akan 

menimbulkan penyakit dekompresi (Gerth et al., 2007) 

2. Patofisiologi Penyakit Dekompresi 

Penyakit dekompresi dapat terjadi apabila penyelam naik ke 

permukaan secara tiba-tiba sehingga akan mempengaruhi 

komposisi gas nitrogen dan oksigen dalam darah dan jaringan. 

Dasar terjadinya penyakit dekompresi adalah hukum Dalton dan 

hukum Henry. Mekanisme terjadinya penyakit dekompresi adalah 

sebagai berikut: bila  seorang penyelam telah lama berada di 

kedalaman tertentu air laut dan  sejumlah besar nitrogen telah larut 

dalam tubuh melebihi batas normal, kemudian naik ke permukaan 

air laut secara tiba-tiba, sejumlah gelembung nitrogen dapat timbul 

dalam cairan tubuhnya baik dalam sel maupun diluar sel. Hal ini 
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dapat menimbulkan kerusakan di setiap tempat di dalam tubuh, dari 

derajat ringan sampai berat tergantung pada jumlah gelembung 

yang terbentuk. Terbentuknya gelembung-gelembung gas 

berhubungan dengan peristiwa supersaturasi (kejenuhan) gas 

dalam darah dan jaringan pada waktu proses penurunan tekanan 

disekitar tubuh. Jaringan tubuh manusia dikelompokkan menurut 

kemampuan menyerap dan melepaskan gas nitrogen. Jaringan-

jaringan yang dapat mengimbangi secara cepat  disebut “jaringan 

cepat”, seperti darah dan otak. Sedangkan jaringan  yang lambat 

mengimbangi disebut ”jaringan lambat” seperti tulang rawan. 

Konsep jaringan cepat dan lambat penting memahami bentuk klinis 

dekompresi (Mahdi et al., 1999).    

Cara menyelam mempengaruhi daerah pembentukan 

gelembung nitrogen dan gejala dari penyakit dekompresi. 

Penyelaman yang singkat dan dalam, menghasilkan beban 

nitrogen yang tinggi pada jaringan-jaringan cepat. Penyelaman 

yang lama di tempat yang dangkal akan memberikan nitrogen lebih 

banyak kepada jaringan-jaringan lambat. Bentuk penyelaman yang 

lama dan ditempat dangkal cenderung menimbulkan “bends” pada 

persendian, karena sendi merupakan jaringan lambat (Mahdi et al., 

1999).    

Dekompresi asimtomatik menurunkan trombosit yang 

bersirkulasi sampai sepertiganya selama periode 24 jam setelah 
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penyelaman. Fase pertama dari penyakit dekompresi disebabkan 

oleh kerja mekanik dari gelembung, tetapi gejala dalam fase kedua 

disebabkan oleh pengaruh yang merusak dari radikal oksigen yang 

berkaitan dengan iskemia dan hipoksia. Ini dapat menjelaskan mula 

timbul gejala yang lambat (Sukmajaya and Wijayanti, 2010) 

3. Tipe Penyakit Dekompresi 

a. Penyakit Dekompresi Tipe I 

Gejala dari tipe I diantaranya adalah nyeri pada persendian 

(muskuloskeletal) dan gejala yang menyertakan kulit 

(cutaneous), atau bengkak dan nyeri pada kelenjar getah 

bening. Gejala yang paling banyak terjadi dari penyakit 

dekompresi adalah nyeri pada persendian. Nyeri yang 

dirasakan dapat ringan atau sangat sakit. Area yang paling 

sering mengalami nyeri diantaranya adalah bahu, siku, 

pergelangan tangan, tangan, lutut dan pergelangan kaki 

Karakter nyeri dimulai secara perlahan dan jika gejala 

terabaikan maka  akan sulit untuk dilokalisasi. Lokasinya dapat 

terletak pada sendi atau otot, dapat  meningkat intensitasnya, 

dan biasanya dideskripsikan sebagai sakit yang dalam dan 

tumpul. Tanda khusus dari tipe I adalah sifat nyeri dan 

terlokalisasi di suatu area. Gejala yang paling umum pada kulit 

adalah gatal dan juga dapat disertai dengan ruam. Kulit juga 
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terasa menebal dengan gatal yang berangsur kemerahan (U.S 

Navy, 2008 dalam Syamila, 2017). 

b. Penyakit dekompresi Tipe II 

Pada tahap awal, gejala dari dekompresi tipe II tidak dapat 

dirasakan secara jelas dan penyelam yang sudah terbiasa 

mengalaminya tidak menganggap sebagai suatu permasalahan. 

Penyelam dapat merasakan kelelahan atau lemah saat 

melakukan pekerjaan dengan berlebihan. Meskipun kelelahan 

semakin parah, penyelam tidak mencari pengobatan sampai 

dirasa sulit untuk berjalan, mendengar, atau buang air kecil. 

Penyakit dekompresi tipe II merupakan penyakit yang serius 

dan dapat mengancam jiwa. Efek utama adalah pada sistem 

saraf. Penyakit dekompresi tipe II terdiri dari 

Penyakit Dekompresi Neurologis, Paru dan Cerebral (Syamila, 

2017). 

Penyakit Dekompresi Neurologis terjadi ketika gelembung 

nitrogen mempengaruhi sistem saraf yang dapat menyebabkan 

masalah di seluruh tubuh. Gejala yang sering dialami yaitu 

kesemutan, mati rasa, gangguan pernapasan, dan 

ketidaksadaran. Gejala dapat menyebar dengan cepat dan jika 

tidak ditangani dapat menyebabkan kelumpuhan atau bahkan 

kematian.  
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Penyakit Dekompresi Paru adalah suatu bentuk yang 

jarang dari Penyakit dekompresi yang terjadi ketika gelembung 

terbentuk di paru-paru kapiler. Gejala dari penyakit ini dapat 

mengganggu pernafasan, batuk dan nyeri di bagian dada. 

Penyakit Dekompresi Cerebral terjadi jika gelembung 

membuat jalan ke dalam aliran darah arteri untuk pindah ke otak 

dan menyebabkan emboli gas arterial (Kemenkes, 2012). 

Selain pembagian di atas, penyakit dekompresi dapat dibagi 

menjadi  beberapa tipe berdasarkan formasi gelembung dan gejala 

yang paling sering dialami. Nyeri persendian (the bends) terjadi 

sekitar 60%-70% dari semua kasus penyakit dekompresi dengan 

bahu menjadi area utamanya. Manifestasi dari syaraf terjadi pada 

10%-15% dari semua kasus penyakit dekompresi dengan sakit 

kepala dan gangguan penglihatan sebagai gejala yang paling 

sering. The chokes sangat jarang terjadi yaitu 2% dari semua kasus 

dekompresi dan manifestasi kulit terjadi sekitar 10%-15% dari 

semua kasus dekompresi (Brown and Antuqano, 2010) 
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Tabel 1. Tipe Penyakit Dekompresi Berdasarkan Gejala dan 
Area yang Terkena 

Tipe  Lokasi Gelembung Tanda Dan Gejala 

Bends Hampir semua sendi 

besar dari tubuh 

(siku, bahu, pinggul, 

pergelangan tangan, 

lutut dan 

pergelangan kaki 

a. Nyeri yang dalam dan terlokalisasi, 

terjadi dari yang ringan sampai 

berat 

b. Pergerakan aktif maupun pasif dan 

memperparah nyeri 

c. Nyeri dapat terjadi pada ketinggian, 

saat naik ke permukaan atau 

beberapa jam kemudian 

Neurological Otak  a. Kebingungan atau hilang ingatan 

b. Sakit kepala 

c. Bercak di mata (scotoma), 

pandangan kabur atau ganda 

d. Kelelahan ekstrem yang tidak 

terdefenisi atau perubahan perilaku 

e. Pusing, vertigo, mual, muntah dan 

pingsan dapat terjadi 

Sumsum tulang 

belakang 

a. Sensasi abnormal seperti terbakar, 

perasaan tertusuk, persaan 

tersengat di sekitar area bawah 

dada dan punggung 

b. Gejala dapat menyebar dari bawah 

dan dapat diikuti dengan 

peningkatan kelemahan atau 

paralysis 

c. Nyeri perut dan dada 

Syaraf tepi a. Inkontinensia urin 
b. Mati rasa, kesemutan 
c. Lemah otot 

Chokes Paru-paru a. Nyeri pada dada 
b. Nyeri semakin meningkat karena 

bernafas 
c. Nafas sesak 

Skin bends Kulit  a. Gatal sekitar telingan, muka, leher, 

siku dan upper torso 

b. Burik pada kulit sekitar bahu, dada 

dan perut disertai gatal 

c. Pembengkakan pada kulit sidertai 

skar tipis 

Sumber : Brown, 2010 
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4. Faktor Risiko Penyakit Dekompresi 

Faktor risiko yang mempengaruhi terjadinya penyakit 

dekompresi adalah faktor lingkungan yaitu temperatur air laut, 

kedalaman penyelaman, faktor penjamu yaitu usia, lama 

penyelaman, frekuensi penyelaman, alat bantu  yang digunakan, 

masa kerja sebagai penyelam, penyakit asma, merokok, obesitas 

dan konsumsi alkohol (Kartono and Ng, 2007). 

a. Umur 

Usia kemungkinan menjadi salah satu faktor risiko 

terjadinya penyakit dekompresi. Bertambahnya umur akan 

meningkatkan risiko terkena penyakit dekompresi. Hal ini 

dimungkinkan karena terjadinya penurunan kesehatan fisik 

secara umum dan kemampuan mengganti jaringan serta sel-sel 

tubuh yang rusak atau adanya faktor risiko lainnya seperti 

meningkatnya lemak tubuh. (Mitchell, 2005).   

b. Jenis kelamin 

Jenis kelamin wanita dilaporkan mempunyai insiden 

terkena penyakit dekompresi 3-4 kali lebih besar dibandingkan 

dengan pria bila terpapar pada tekanan yang sama. Akan tetapi 

penelitian Zwingelberg dkk (1987) tidak menemukan insiden 

penyakit ini lebih tinggi pada wanita.  
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c. Obesitas 

Kelebihan berat badan dapat meningkatkan risiko 

terjadinya  penyakit dekompresi. Para penyelam yang 

mempunyai berat badan (BB) 20% diatas BB ideal, menurut 

tabel standar harus dihindarkan dari penyelaman sampai 

mereka dapat menurunkan berat badannya menuju BB ideal. 

Menurut Mitchell (2005), gas nitrogen lebih mudah larut dalam 

lemak dibanding dengan air di jaringan tubuh. Sehingga apabila 

persentase lemak dalam jaringan lebih besar dibanding dengan 

air, akan meningkatkan risiko penyakit dekompresi. Nitrogen 5 

kali lebih larut dalam lemak daripada dalam air (Mitchell, 2005).    

d.  Temperatur air laut 

Suhu dibawah 72 ºF atau 23 ºC menyebabkan penyelam  

tanpa pelindung akan kehilangan panas tubuh sehingga 

penyelam  waktu naik (ascent) berisiko mengalami penyakit 

dekompresi. Semakin dalam air laut maka suhu juga semakin 

dingin. Turunnya suhu dimulai dari kedalaman 10 m. Dinginnya 

suhu air laut dapat menyebabkan penyelam terkena penyakit 

dekompresi yaitu dengan timbulnya gejala vertigo (pusing) dan 

sakit kepala.  

e. Lama penyelaman 

Menurut Perhimpunan Kesehatan Hiperbarik Indonesia  

(2000), lama penyelaman berpengaruh pada proses pelepasan 
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dan penyerapan  nitrogen dalam jaringan cepat dan lambat. 

Penyelaman yang dalam dan cepat akan menghasilkan beban 

nitrogen yang  tinggi pada jaringan cepat. Sedangkan 

penyelaman yang lama di  tempat yang lebih dangkal akan 

memberikan beban nitrogen yang besar pada jaringan lambat. 

Mitchell (2005) mengatakan, bahwa lama menyelam akan 

mempengaruhi penyerapan dan pelepasan gas dalam jaringan 

tubuh dan darah, terutama adalah gas nitrogen. Dengan 

berubahnya komposisi gas maka akan menimbulkan penyakit 

dekompresi.  

f. Kedalaman penyelaman 

Setiap pertambahan kedalaman 10 m terjadi kenaikan  

tekanan 1 ATA (atmosfir absolut). Semakin dalam penyelaman 

maka semakin besar tekanan atmosfir yang diterima. Dengan 

bertambahnya kedalaman, kemungkinan terkena penyakit 

dekompresi semakin besar.  

g. Frekuensi penyelaman 

Penyelaman yang berulang-ulang merupakan faktor risiko  

penyakit dekompresi. Hal ini berkaitan dengan formulasi gas 

dalam  jaringan darah dan tubuh penyelam. Penyelaman ulang 

(repetitive dive) adalah penyelaman yang dilakukan lebih dari 

satu kali dalam 12 jam. Menurut Mitchell (2005), seorang 

penyelam dalam sehari melakukan penyelaman sekali, 
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menunjukkan risiko rendah penyakit dekompresi. Risiko 

tersebut akan hilang apabila terdapat interval 5 hari antar 

penyelaman.  

h. Waktu istirahat  

Waktu istirahat dibutuhkan oleh seorang penyelam 

sebelum  melakukan penyelaman ulang untuk menetralkan 

kandungan  nitrogen dalam darahnya. Waktu istirahat yang 

dibutuhkan tergantung kedalaman (PKHI, 2000).   

i. Alat bantu 

Alat bantu yang digunakan oleh penyelam merupakan 

salah  satu faktor risiko terjadinya penyakit dekompresi. Dengan 

alat bantu yang tidak standar, tubuh penyelam akan mengalami 

perubahan fisiologi akibat perubahan lingkungan seperti 

tekanan, suhu dan kompresi udara yang dihirup. Jenis alat 

bantu penyelaman mengacu pada jenis penyelaman. Tiap-tiap 

jenis penyelaman mempunyai peralatan standart minimal 

sendiri-sendiri. Untuk penyelaman dengan suplai udara dari 

permukaan, peralatan selam minimal yang dibutuhkan adalah: 

kompresor, masker yang menutupi seluruh muka, pakaian 

selam basah, surface umbilical, sabuk pemberat, pisau selam 

dan sirip renang atau sepatu selam (Mahdi et al., 1999).   
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j. Masa kerja 

Semakin lama seorang menjadi penyelam kemungkinan  

menderita penyakit dekompresi semakin besar. Banyak 

kecelakaan akibat penyakit dekompresi yang tidak dilaporkan. 

Menurut  Germonpre (2006) Akibat dari lama dan seringnya 

penyelam terkena  paparan penyelaman antara lain, kehilangan 

pendengaran dan terjadinya nekrosis tulang.   

k. Penyakit Asma. 

Asma merupakan penyakit peradangan (inflamasi) saluran  

nafas kronik, yang menyebabkan penyempitan saluran nafas 

dan umumnya bersifat reversible (membaik secara spontan atau 

dengan terapi). Faktor pencetusnya (inciter) dapat berupa iritan, 

pendinginan saluran nafas, alergen dan emosi (Dahlan, 2000).  

l. Merokok 

Asap rokok mengandung lebih dari 4000 bahan kimia,  

termasuk 43 bahan penyebab kanker yang telah diketahui. 

Rokok dapat menyebabkan risiko berbagai macam penyakit. 

Merokok dapat menimbulkan efek akut yaitu berupa trauma 

paru berat pada penderita yang mempunyai masalah paru. 

Salah satu bahan yang berbahaya pada rokok adalah karbon 

monoksida (CO). Karbon monoksida (CO) mempunyai daya ikat 

yang kuat terhadap sel darah merah dibanding dengan oksigen. 
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m. Konsumsi alkohol 

Konsumsi alkohol dapat mempengaruhi  sistim tubuh, yaitu 

menurunnya sistim kekebalan tubuh karena menurunnya 

kemampuan darah putih, meningkatkan risiko radang paru-paru, 

tuberkulosis dan hepatitis. Terhadap sistim sirkulasi dapat 

meningkatkan risiko serangan jantung, menurunkan kadar gula, 

meningkatkan lemak darah dan tekanan darah sehingga dapat 

menyebabkan hipertensi. 

5. Diagnosis Penyakit Dekompresi 

Data dari U.S. Navy for developing decompression models 

sama dengan The Naval Diving and Salvage Training Center,  

sebagai berikut : 42% terjadi dalam 1 jam, 60% terjadi dalam 3 jam, 

63 % terjadi dalam 8 jam dan 98% terjadi dalam 24 jam. Bila 

diagnosis tidak pasti, dapat dilakukan tes rekompresi yaitu 

penderita dimasukkan dalam RUBT diberi tekanan 2,8 ATA untuk 

20-40 menit, inhalasi oksigen 100% dan 10 menit udara biasa. Bila 

keluhan tidak berubah atau tetap, maka ini bukan penyakit  

dekompresi, tetapi bila ada perubahan (nyeri berkurang atau 

bertambah) maka ini berarti penyakit dekompresi dan dapat 

dilakukan pengobatan rekompresi (Sophia, 2004) (Sukmajaya and 

Wijayanti, 2010) 

Menurut Guyton (1994) Gejala-gejala dekompresi menurut 

urutan urutan frekuensi adalah : nyeri lokal di tungkai atau lengan 
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(89%), pusing (5,3%), paralisis (2,3%), nafas pendek/sesak nafas 

(1,6%), dan kolaps disertai tidak sadarkan diri (0,5%). Thalmann 

(2004), menyatakan gejala dan tanda-tanda penyakit dekompresi 

adalah sebagai berikut:  kelelahan, gatal-gatal pada kulit, nyeri 

persendian pada lengan dan kaki, pusing, sakit kepala dan telinga 

berdengung, kaku/lumpuh, nafas sesak, rash pada kulit, 

lumpuh/otot lemah, sulit buang air kecil, bingung, berperilaku aneh, 

tremor, terhuyung-huyung, batuk darah, sputum berbusa, kolaps, 

tak sadarkan diri. Penyakit dekompresi merupakan risiko kesehatan 

yang signifikan untuk terjadinya kecelakaan penyelam. (Sukmajaya 

and Wijayanti, 2010) 

6. Pekerja yang Berisiko Menderita Penyakit Dekompresi 

a. Penyelam yang menggunakan kompresor konvensional antara 

lain penyelam mutiara, penyelam biota laut, penyelam moroami, 

pekerja pasang bubu 

b. Penyelam yang menggunakan human kompresor (professional) 

antara lain pemasang pipa/ kabel bawah air, penyelam militer, 

pekerja di hiperbarik chamber 

c. Penyelaman kering antara lain pekerja tambang batubara, 

pekerja pembuatan terowongan bawah tanah dengan tekanan 

tinggi (Kemenkes, 2012) 
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7. Pengobatan Penyakit Dekompresi 

Pertolongan pertama dapat dilakukan dengan oksigenisasi 

dan rekompresi. Tujuan rekompresi adalah memperkecil 

gelembung-gelembung gas. Tujuan oksigenisasi adalah :  

memperbaiki hipoksia jaringan dan mengurangi tekanan nitrogen 

yang terlarut dalam darah dan jaringan. Setelah diagnosis 

ditegakkan pengobatan harus dilaksanakan secepatnya, paling 

lambat 6 jam pertama (Kemenkes, 2012) (Sukmajaya and 

Wijayanti, 2010).   

The Diver Alert Network di USA memberi batas waktu 24 jam 

untuk penanganan kecelakaan-kecelakaan penyelam. Namun dari 

beberapa penelitian menyimpulkan bahwa lebih cepat diobati 

hasilnya akan lebih baik. Untuk menghindari keterlambatan dalam 

penanganan  penderita maka pengobatan dapat dimulai dari 

tempat kejadian.  Rekompresi di tempat kejadian yaitu dengan 

menurunkan kembali penderita melalui tali ke air dan memakai 

oksigen sampai kedalaman 9 meter. Bersama pendamping 

memakai full face mask dan bernafas dengan oksigen 100% 

selama 30 menit untuk kasus ringan dan 60 menit untuk kasus 

berat. Jika dalam perjalanan kepermukaan timbul gejala maka 

berhenti selama 30 menit. Setelah tiba dipermukaan penderita 

harus menghirup oksigen l00% dan udara selama 90 menit, jika 
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gagal maka penderita harus diangkut ke fasilitas ruang udara 

bertekanan tinggi (RUBT/chamber).   

Pengobatan penyakit dekompresi dengan RUBT 

menggunakan banyak tabel, namun digunakan oleh banyak negara 

dan termasuk Indonesia adalah tabel U.S. Navy karena tabel 

dengan pemakaian oksigen yang lama, waktu pengobatan tidak 

terlalu lama, dan tidak terlalu rumit (Kemenkes, 2012). 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Kedalaman Menyelam 

Kedalaman menyelam merupakan jarak penyelaman yang dilakukan 

oleh nelayan dari permukaan air laut sampai kedalaman tertentu (kartono 

2007). Seorang penyelam semakin dalam menyelam maka semakin besar 

tekanan atmosfir yang diterima. Berdasarkan hukum Pascal, tekanan yang 

terdapat di permukaan cairan akan menyebar keseluruh arah secara 

merata dan konstan. Pada setiap kedalaman 10 m dibawah permukaan air 

laut, tekanan akan meningkat sebesar 760 mmHg atau 1 ATA.  Bila 

seseorang menyelam sampai kedalaman 10 meter (2 ATA) tekanan partial 

dari Nitrogen yang dihirup menjadi 2 kali  lipat, sehingga Nitrogen yang 

terlarut dalam jaringan juga  menjadi 2 kali lipat (2 liter).  

Waktu terjadi keseimbangan, tergantung pada daya larut gas di 

dalam jaringan  dan kecepatan suplai gas ke jaringan oleh darah.  Bila 

tekanan yang terdapat dalam larutan cepat berkurang, gas yang keluar 

dari larutan dalam bentuk gelembung-gelembung gas juga akan cepat 
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keluar. Pelepasan gelembung-gelembung ini dapat menyumbat pembuluh 

darah atau merusak jaringan-jaringan dan menyebabkan berbagai 

pengaruh dari penyakit dekompresi atau “bends” (Kartono and Ng, 2007).  

Tubuh manusia yang mendapat tekanan air di kedalaman akan 

menyesuaikan dengan tekanan ini. Bila tubuh tidak dapat menyesuaikan 

dengan tekanan tersebut maka dapat terjadi squeese/trauma. 

Squeese/trauma umumnya dapat terjadi pada penyelaman 10 meter dan 

dekompresi dapat terjadi pada penyelaman 12.5 meter. Makin dalam 

menyelam, makin  tinggi tekanan,makin banyak pula gas Nitrogen  yang 

larut dalam jaringan tubuh. Ketika menyelam pada kedalaman yang lebih 

semakin besar tekanan parsial gas, yang mengarah pada peningkatan 

pembentukan gelembung/ekstraksi ke dalam jaringan. Jika tetap di 

kedalaman, maka gelembung gas yang dikeluarkan juga akan berlebih. 

Meningkatnya kedalaman dapat memperburuk gejala dekompresi 

yang disertai kebingungan, koordinasi terganggu, kurangnya konsentrasi, 

halusinasi dan ketidaksadaran. Nitrogen telah terbukti memberikan 

kontribusi langsung hingga 6% kematian pada peselam dan langsung 

berhubungan dengan insiden akibat kedalaman menyelam. Penelitian 

yang dilakukan Duke (2017), menunjukkan bahwa kedalaman menyelam 

berpengaruh terhadap dekompresi dengan besar risiko 4,354 

dibandingkan yang menyelam dengan kedalaman < 30 meter. Begitu pula 

dengan penelitian Sukmajaya (2010) bahwa penyelaman >10 meter 
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meningkatkan risiko 2,5 kali lebih tinggi menderita penyakit dekompresi 

daripada penyelaman < 10 meter 

Tabel 2. Sintesa Hasil Penelitian Terkait Kejadian Penyakit 

Dekompresi Berdasarkan Kedalaman Menyelam 

No Peneliti Judul 
Karakteristik 

Hasil 
Subjek Metode Instrumen 

1 Duke, 
Halena 
Isrumanti 
dkk (2017) 

Pengaruh 
Kedalaman 

Menyelam, Lama 
Menyelam, Anemia 
Terhadap Kejadian 

Penyakit 
Dekompresi Pada 

Penyelam 
Tradisional 

Penyelam 
tradisional 

Case 
control 

kuesioner kedalaman 
menyelam > 
30 m 
berisiko 
4,354 
menderita 
dekompresi 

2 Sukmajaya 
A. dan 
Wijayanti 
(2010) 

Faktor Yang 
Berhubungan 

Dengan Penyakit 
Dekompresi Pada 

Penyelam 
Profesional Dan 

Penyelam 
Tradisional Di Gili 
Matra Kabupaten 

Lombok Utara 
Propinsi NTB 

Penyelam 
tradisional 
dan 
profesional 

Cross 
sectional 

kuesioner penyelaman 
>10 m 
berisiko 2,5 
menderita 
penyakit 
dekompresi  
 

3 Alaydrus, 
A., Usbud, 
M., 
Yulianto, A. 
and 
Julianto 
(2014) 

Study of General 
Paralysis in 

Fishermen Divers 
Barrang Lompo 

Island Land 
Districts of Ujung 
Tanah Makassar 

City. 

Nelayan 
penyelam 

case 
control 

kuesioner Kedalaman 
menyelam ≥ 
10 mberisiko 
9,14 kali 
menderita 
penyakit 
dekompresi  

 

D. Tinjauan Umum Tentang Frekuensi Menyelam 

Penyelaman yang berulang-ulang merupakan faktor risiko penyakit 

dekompresi. Hal ini berkaitan dengan formulasi gas dalam jaringan darah 

dan tubuh penyelam. Menurut Mitchel (2005), seorang penyelam dalam 

sehari melakukan penyelaman sekali, menunjukkan risiko rendah penyakit 

dekompresi. Risiko tersebut akan hilang apabila selama 5 hari tidak 

melakukan penyelaman. Penelitian yang dilakukan oleh Mitchel (2005) 
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terhadap penyelam rekreasi, memberikan gambaran bahwa sebanyak 

65% kasus penyakit dekompresi diakibatkan karena penyelaman yang 

berulang-ulang. 

Batasan frekuensi penyelaman yang dapat dilakukan oleh penyelam 

adalah 3  kali dalam seminggu dengan rincian satu hari menyelam dan 

satu hari berikutnya  untuk beristirahat. Hal ini didasarkan untuk 

memberikan waktu istirahat pada  tubuh penyelam setelah melakukan 

penyelaman, dan memberikan kesempatan  tubuh untuk mengeluarkan 

nitrogen seluruhnya. Selain hal tersebut, penyakit  dekompresi banyak 

muncul dalam 24 jam setelah penyelaman, maka jika  penyelaman 

langsung diakukan dihari berikutnya, dikhawatirkan gejala  dekompresi 

baru muncul dan akan memperparah kondisi tubuh karena belum  

mendapatkan penanganan sama sekali. 

Beberapa penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa frekuensi 

menyelam lebih dari 3 kali perhari berisiko untuk menderita dekompresi 

(Syamila, 2017). Hal ini sejalan dengan penelitian Jusmawati et al.  (2016) 

bahwa responden  yang mempunyai frekuensi menyelam berisiko 

berpeluang mengalami DCS sebesar 5,7 kali dibandingkan responden 

yang mempunyai frekuensi  menyelam tidak berisiko. Selain itu, penelitian 

Sukmajaya dan Wijayanti (Sukmajaya and Wijayanti, 2010) juga 

menunjukkan bahwa Frekuensi penyelaman > 2 kali sehari meningkatkan 

risiko 2 kali lebih tinggi menderita penyakit dekompresi daripada frekuensi 

penyelaman <2 kali sehari. 
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Tabel 3. Sintesa Hasil Penelitian Terkait Kejadian Penyakit 

Dekompresi Berdasarkan Frekuensi Menyelam 

No Peneliti Judul 
Karakteristik 

Hasil 
Subjek Metode Instrumen 

1 Syamila, 
Ana I. 
(2017) 

Analisis faktor 
risiko penyakit 

dekompresi pada 
nelayan 

penyelam di 
Pantai Tanjung 

Papuma 
Kabupaten 

Jember 

Nelayan 
penyelam 

Cross 
sectional 

kuesioner Frekuensi 
menyelam lebih 
dari 3 kali 
perhari berisiko 
untuk menderita 
dekompresi 

2 Jusmawati 
(2016) 

Faktor Risiko 
Kejadian 

Decompression 
Sickness pada 

Masyarakat 
Nelayan Peselam 
Tradisional Pulau 

Saponda 

Nelayan 
peselam 
tradisional 

Case 
control 

kuesioner frekuensi 
menyelam > 2 
kali sehari 
berpeluang 
mengalami DCS 
sebesar 5,7 kali  

3 Sukmajay
a A. dan 
Wijayanti 
(2010) 

Faktor Yang 
Berhubungan 

Dengan Penyakit 
Dekompresi 

Pada Penyelam 
Profesional Dan 

Penyelam 
Tradisional Di Gili 
Matra Kabupaten 

Lombok Utara 
Propinsi NTB 

penyelam Cross 
sectional 

kuesioner Frekuensi 
penyelaman > 2 
kali sehari 
meningkatkan 
risiko 2 kali lebih 
tinggi menderita 
penyakit 
dekompresi  

 

E. Tinjauan Umum Tentang Lama Menyelam 

Menurut Perhimpunan Kesehatan Hiperbarik Indonesia (2000), lama 

penyelaman berpengaruh pada proses pelepasan dan penyerapan  

nitrogen dalam jaringan cepat dan lambat. Penyelaman yang dalam dan 

cepat akan menghasilkan beban nitrogen yang tinggi pada jaringan cepat. 

Sedangkan penyelaman yang lama di tempat yang lebih dangkal (kurang 

10 m) akan memberikan beban nitrogen yang besar pada jaringan lambat. 

Mitchel (2005) mengatakan, bahwa lama menyelam akan mempengaruhi 

penyerapan dan pelepasan gas dalam jaringan tubuh dan darah, terutama 
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adalah gas nitrogen. Dengan berubahnya komposisi gas maka akan 

menimbulkan penyakit dekompresi dan barotrauma. 

Penelitian yang dilakukan Jusmawati et al. (2016) menunjukkan 

bahwa Responden yang mempunyai lama menyelam berisiko berpeluang 

mengalami DCS sebesar 4,4 kali dibandingkan lama menyelam tidak 

beririsiko. Penelitian lain menunjukkan lama menyelam berpengaruh 

terhadap dekompresi dengan besarnya risiko 16,92 kali dibandingkan 

yang menyelam dengan lama menyelam < 2 jam (Duke et al., 2017). Hal 

ini juga diperkuat oleh penelitian sukmajaya (2010) yang menemukan 

bahwa lama penyelaman >60 menit meningkatkan risiko 2  kali lebih tinggi  

menderita penyakit dekompresi daripada lama penyelaman <60 menit. 

Tabel 4. Sintesa Hasil Penelitian Terkait Kejadian Penyakit 

Dekompresi Berdasarkan Lama Menyelam 

No Peneliti Judul 
Karakteristik 

Hasil 
Subjek Metode Instrumen 

1 Jusmawati 
(2016) 

Faktor Risiko Kejadian 
Decompression 
Sickness pada 

Masyarakat Nelayan 
Peselam Tradisional 

Pulau Saponda 

Nelayan 
peselam 
tradisional 

Case 
control 

kuesioner lama menyelam 
> 60 menit 
berisiko 
mengalami 
DCS sebesar 
4,4 kali  

2 Duke, 
Halena 
Isrumanti 
dkk (2017) 

Pengaruh Kedalaman 
Menyelam, Lama 

Menyelam, Anemia 
Terhadap Kejadian 

Penyakit Dekompresi 
Pada Penyelam 

Tradisional 

Penyelam 
tradisional 

Case 
control 

kuesioner Lama menyelam 
≥ 2 jam  berisiko 
16,92 kali 
menderita 
penyakit 
dekompresi 

3 Sukmajaya 
A. dan 
Wijayanti 
(2010) 

Faktor Yang 
Berhubungan Dengan 
Penyakit Dekompresi 

Pada Penyelam 
Profesional Dan 

Penyelam Tradisional 
Di Gili Matra Kabupaten 
Lombok Utara Propinsi 

NTB 

penyelam Cross 
sectional 

kuesioner lama 
penyelaman > 
60 menit 
meningkatkan 
risiko 2  kali 
lebih tinggi  
menderita 
penyakit 
dekompresi  
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F. Tinjauan Umum Tentang Masa Kerja 

Masa kerja dapat menentukan lamanya paparan seseorang terhadap 

faktor risiko, semakin lama seseorang bekerja sebagai peselam maka 

semakin besar kemungkinan terpapar oleh lingkungan hiperbarik yang 

dapat menimbulkan gangguan kesehatan hingga kelumpuhan (paralysis). 

Menurut hukum Boyle bahwa suatu penurunan atau peningkatan pada 

tekanan lingkungan akan memperbesar atau menekan (secara berurutan) 

suatu volume gas dalam ruang tertutup. Bila gas terdapat dalam struktur 

yang lentur, maka struktur tersebut dapat rusak karena ekspansi maupun 

kompresi. Hal inilah maka seseorang yang telah lama berprofesi sebagai 

penyelam tradisional rentan terhadap barotrauma karena seringnya 

terpapar dengan lingkungan yang memiliki perbedaan tekanan (Tanod, 

2009). 

Banyak kecelakaan akibat penyakit dekompresi yang tidak 

dilaporkan. Akibat dari lama dan seringnya  nelayan penyelam terkena 

paparan penyelaman antara lain,  kehilangan pendengaran dan terjadinya 

necrosis tulang (Germonpré, 2006). Penelitian yang dilakukan Alaydrus 

(2014), menunjukkan bahwa penyelam yang masa kerjanya ≥ 5 tahun 

memiliki risiko  5,4 kali lebih besar untuk menderita penyakit dekompresi 

dibandingkan dengan penyelam yang masa kerjanya < 5 tahun. Begitupun 

dengan penelitian yang dilakukan Syam (2011) menunjukkan hasil yang 

sama yaitu OR=5,4. 
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Tabel 5. Sintesa Hasil Penelitian Terkait Kejadian Penyakit 

Dekompresi Berdasarkan Masa Kerja 

No Peneliti Judul 
Karakteristik 

Hasil 
Subjek Metode Instrumen 

1 Alaydrus, 
A., Usbud, 
M., 
Yulianto, 
A. and 
Julianto 
(2014) 

Study of General 
Paralysis in 

Fishermen Divers 
Barrang Lompo 

Island Land 
Districts of Ujung 
Tanah Makassar 

City. 

Nelayan 
penyelam 

case 
control 

kuesioner penyelam yang 
masa kerjanya ≥ 
5 tahun memiliki 
risiko  5,4 kali 
lebih besar 
untuk menderita 
penyakit 
dekompresi  

2 Syam, 
Abdul 
Farid 
(2011) 

Analisis faktor 
risiko 

kelumpuhan 
pada nelayan 
penyelam di 
pulau Barang 
Lompo Kec. 
Ujung Tanah 

Kota Makassar 
tahun 2011 

Nelayan 
penyelam 

Case 
control 

kuesioner Nelayan 
penyelam yang 
masa kerjanya ≥ 
5 tahun memiliki 
risiko  5,4 kali 
lebih besar 
untuk menderita 
penyakit 
dekompresi  

3 Syamila, 
Ana I. 
(2017) 

Analisis faktor 
risiko penyakit 

dekompresi pada 
nelayan 

penyelam di 
Pantai Tanjung 

Papuma 
Kabupaten 

Jember 

Nelayan 
penyelam 

Cross 
sectional 

kuesioner Masa kerja tidak 
berpengaruh 
secara langsung 
dengan kejadian 
dekompresi 
pada nelayan 
penyelam  

4 Ekawati, 
tuti (2005) 

Analisis faktor 
risiko barotrauma 

membrana 
timpani pada 

nelayan 
penyelam 

tradisional di 
kecamatan 

Semarang Utara 
kota Semarang 

Nelayan 
penyelam 
tradisional 

Cross 
sectional 

kuesioner Tidak ada 
hubungan yang 
bermakna 
antara masa 
kerja dengan 
kejadian 
barotrauma 

 

G. Tinjauan Umum Tentang Cara Naik Ke Permukaan 

Cara naik ke permukaan yang dilakukan oleh penyelam terdapat dua 

cara  yaitu langsung naik ke permukaan dan berhenti sejenak di 

kedalaman terntentu. Cara langsung naik ke permukaan yang dilakukan 

oleh penyelam adalah cara naik yang langsung ditarik oleh petugas di 
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atas kapal dengan menarik selang penyelam. Cara kedua yang dilakukan 

adalah dengan berhenti di kedalaman tertentu atau disetiap kedalaman 5 

meter dengan lama berhenti sekitar 3 menit.  

Banyaknya penyelam yang mengalami dekompresi dikarenakan cara 

naik penyelam yang langsung naik ke permukaan tanpa memberikan 

kesempatan  nitrogen untuk keluar secara perlahan. Jika penyelam naik 

ke permukaan, maka tekanan dalam tubuh akan meningkat dan tekanan 

di luar tubuh lebih rendah dari tekanan dalam tubuh. Hal ini berarti bahwa 

gelembung nitrogen yang terperangkap dalam tubuh akan semakin besar 

volumenya dan membutuhkan waktu lama untuk dapat keluar secara 

perlahan. Jika penyelam naik secara cepat, maka gelembung nitrogen 

juga semakin besar dan dapat menekan beberapa bagian persendian dan 

syaraf tubuh.  

Penelitian yang dilakukan Syamila (2017), menunjukkan penyelam 

yang naik ke permukaan secara langsung berisiko 5,971 kali untuk 

menderita dekompresi dibandingkan dengan penyelam yang naik secara 

perlahan. Hal ini sejalan dengan penelitian Wahab (2008), peselam yang 

naik 18 meter per menit atau lebih mempunyai risiko 2 kali lipat menderita 

penyakit dekompresi dibandingkan dengan yang naik kurang dari 18 m 

per menit. Untuk menghindari penyakit dekompresi saat seorang peselam 

pada kedalaman yang sangat dalam sebaiknya untuk naik ke permukaan 

harus dilakukan secara perlahan-lahan. Apabila naik dengan cepat dan 
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tergesa-gesa dapat memberikan tekanan udara yang sangat besar 

terhadap pembuluh darah.  

Tabel 6. Sintesa Hasil Penelitian Terkait Kejadian Penyakit 

Dekompresi Berdasarkan cara Naik ke Permukaan 

No Peneliti Judul 
Karakteristik 

Hasil 
Subjek Metode Instrumen 

1 Syamila, 
Ana I. 
(2017) 

Analisis faktor 
risiko penyakit 

dekompresi pada 
nelayan 

penyelam di 
Pantai Tanjung 

Papuma 
Kabupaten 

Jember 

Nelayan 
penyelam 

Cross 
sectional 

kuesioner Penyelam yang 
naik ke 
permukaan 
secara langsung 
berisiko 5,971 
kali untuk 
menderita 
dekompresi  

2 Wahab, C, 
budiningsih 
dan M. 
guritno 
(2008) 

Decompression 
Sickness Among 
Maroami Diving 
Fisherman In 

Jakarta 

Nelayan 
peselam 
moroami 

Cross 
sectional 

kuesioner Peselam yang 
naik 18 meter 
per menit atau 
lebih 
mempunyai 
risiko 2 kali lipat 
menderita 
Penyakit 
dekompresi 

 

H. Tinjauan Umum Tentang Waktu Istirahat 

Waktu istirahat dibutuhkan oleh seorang penyelam sebelum 

melakukan penyelaman ulang untuk menetralkan kandungan nitrogen 

dalam darahnya. Dengan waktu istirahat yang cukup maka gas nitrogen 

yang didalam tubuh akan berkurang. Makin lama waktu istirahat makin 

banyak gas nitrogen yang dikeluarkan sehingga risiko mengalami kejadian 

dekompresi semakin berkurang. 

Penelitian yang dilakukan Syamila (2017) menunjukkan bahwa 

penyelam yang beristirahat kurang dari 56 menit berisiko 8,167 kali 

menderita dekompresi dibandingkan dengan penyelam yang beristirahat 

lebih lama dari 56 menit. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sukmajaya 
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(2010), penyelaman dengan waktu istirahat <30 menit meningkatkan risiko 

1,3 kali lebih tinggi menderita penyakit dekompresi daripada penyelaman 

dengan waktu istirahat >30 menit 

Tabel 7. Sintesa Hasil Penelitian Terkait Kejadian Penyakit 

Dekompresi Berdasarkan Waktu Istirahat 

No Peneliti Judul 
Karakteristik 

Hasil 
Subjek Metode Instrumen 

1 Syamila, 
Ana I. 
(2017) 

Analisis faktor 
risiko penyakit 

dekompresi pada 
nelayan 

penyelam di 
Pantai Tanjung 

Papuma 
Kabupaten 

Jember 

Nelayan 
penyelam 

Cross 
sectional 

kuesioner Penyelam yang 
beristirahat 
kurang dari 56 
menit berisiko 
8,167 kali 
menderita 
dekompresi  

2 Sukmajaya 
A. dan 
Wijayanti 
(2010) 

Faktor Yang 
Berhubungan 

Dengan Penyakit 
Dekompresi 

Pada Penyelam 
Profesional Dan 

Penyelam 
Tradisional Di Gili 
Matra Kabupaten 

Lombok Utara 
Propinsi NTB 

penyelam Cross 
sectional 

kuesioner penyelaman 
dengan waktu 
istirahat <30 
menit 
meningkatkan 
risiko 1,3 kali 
menderita 
penyakit 
dekompresi 
 

3 Kartono, 
S.A. and 
Ng, N. 
(2007) 

Prevalensi dan 
faktor risiko 

kejadian penyakit 
dekomprasi dan 
barotrauma pada 

nelayan 
penyelam di 
Kecamatan 

Karimunjawa 
Kabupaten 

Jepara tahun 
2007 

Nelayan 
penyelam 

Cross 
sectional 

kuesioner responden yang 
menggunakan 
waktu istirahat 
≤60 menit 
mempunyai 
peluang terjadi 
dekompresi 
sebesar 1,6 kali  
 

 

 



57 
 

I. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Teori Kejadian Penyakit Dekompresi  

Sumber : dimodifikasi dari Mahdi et.al (1999) dalam Sukmajaya (2010), 

Syamila (2017), Gerth, 2007 
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Penyakit dekompresi merupakan penyakit karena terjadi perubahan 

tekanan saat melakukan penyelaman sehingga menyebabkan 

peningkatan gas di dalam darah maupun jaringan. Penyakit ini dapat 

disebabkan karena berbagai faktor. Klasifikasi kerangka teori dalam 

penelitian ini diadaptasi dari  kerangka teori Mahdi et.al (1999) dalam 

Sukmajaya (2010), Syamila (2017) dan Gerth, 2007 dimana faktor risiko 

saat penyelam turun ke kedalaman maupun naik ke permukaan 

dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu faktor individu, faktor penyelaman dan 

faktor lingkungan. 

Faktor individu terdiri dari umur, status gizi, riwayat penyakit, masa 

kerja, pengetahuan tentang penyelaman, obesitas, kelelahan dan minum 

alcohol. Faktor lingkungan yaitu temperatur. Sedangkan faktor 

penyelaman terdiri dari kedalaman penyelaman, frekuensi penyelaman, 

lama penyelaman, penggunaan alat kerja, waktu istirahat dan cara naik ke 

permukaan. Ketiga faktor ini, jika penyelam tidak memperhatikan dengan 

baik maka akan menyebabkan terjadinya perubahan tekanan yang terjadi 

didalam tubuh. Perubahan tekanan ini menyebabkan kandungan nitrogen 

di dalam tubuh meningkat sehingga membentuk gelembung di dalam 

darah dan jaringan tubuh. Disaat terjadi peningkatan gas nitrogen, tubuh 

akan melakukan proses ekualisasi yaitu proses penyesuaian tubuh 

terhadap tekanan.  

Proses ekualisasi ini secara langsung juga dapat dipengaruhi oleh 

faktor individu dan faktor penyelaman. Jika proses ekualisasi gagal maka 
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akan terjadi squeeze yaitu terjadi pengerutan jaringan tubuh akibat tubuh 

tidak dapat menyamakan tekanan sehingga akan menyebabkan 

kerusakan jaringan dan menyebabkan terjadinya penyakit dekompresi 

pada nelayan penyelam hingga kematian. 

 

J. Scope Penelitian 

Berdasarkan kerangka teori pada gambar 1 terlihat bahwa banyak 

faktor yang terkait dengan penyakit dekompresi. Dari beberapa hasil 

penelitian yang dilakukan menunjukkan variabel-variabel yang masih 

kurang diteliti antara lain kedalaman menyelam, frekuensi menyelam, 

lama menyelam, masa kerja, cara naik ke permukaan dan waktu istirahat. 

Selain itu, keterbatasan dana dan waktu juga menjadi pertimbangan 

peneliti untuk membatasi variabel penelitian ini sehingga dibuatlah 

kerangka konsep seperti pada gambar di bawah ini. 

 

K. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu 

variabel dependen dan independen. Variabel dependen adalah penyakit 

dekompresi sedangkan variabel independen adalah kedalaman 

menyelam, frekuensi menyelam, lama menyelam, masa kerja, prosedur 

penyelaman, riwayat penyakit. Penentuan variabel yang akan diteliti 

didasarkan pada penelitian sebelumnya yang telah diteliti.  
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Dalam penelitian Jusmawati (2016), variabel usia, frekuensi 

menyelam, kedalaman menyelam, lama menyelam dan riwayat penyakit 

merupakan faktor risiko penyakit dekompresi. Penelitian Kartono (2007), 

menunjukkan faktor risiko kejadian dekompresi adalah kedalaman 

menyelam, lama menyelam, frekuensi menyelam, pengetahuan tentang 

penyelaman dan penggunaan alat bantu selam. Selain itu penelitian 

Syamila (2017), menunjukkan variabel frekuensi penyelaman perhari, cara 

naik ke permukaan dan waktu istirahat merupakan faktor risiko kejadian 

penyakit dekompresi. Berikut kerangka konsep dalam penelitian 

berdasarkan variabel dengan pendekatan segitiga epidemiologi (orang, 

tempat dan waktu) sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep 

Variabel berdasarkan Orang 

1. Masa kerja 

2. Cara naik ke permukaan 
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Kejadian 
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Ketererangan   : Variabel Dependen 

      : Variabel Independen 

 

L. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

1. Kejadian Penyakit Dekompresi  

Kejadian penyakit dekompresi dalam penelitian ini adalah nelayan 

penyelam sedang atau pernah menderita penyakit dekompresi yang 

disebabkan karena perubahan tekanan saat penyelaman dengan 

gejala kelumpuhan dan mati rasa tahun 2011-2017 (Sukmajaya and 

Wijayanti, 2010).  

Kriteria Objektif 

a. Kasus  : jika nelayan penyelam sedang atau pernah menderita 

penyakit dekompresi yang disebabkan karena 

perubahan tekanan saat penyelaman dengan gejala 

kelumpuhan dan mati rasa tahun 2011-2017 

b. Kontrol  : jika nelayan penyelam tidak pernah menderita 

penyakit dekompresi dengan gejala kelumpuhan dan 

mati rasa tahun 2011-2017 

 

2. Kedalaman Menyelam 

Kedalaman menyelam dalam penelitian ini adalah jarak 

penyelaman yang dilakukan oleh nelayan dari permukaan air laut 

sampai kedalaman yang tetap dimana nelayan tersebut melakukan 

aktivitas mencari teripang (Kartono and Ng, 2007). Penentuan 
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kedalaman menyelam berdasarkan pada Garmin echo 300 c yaitu alat 

ukur kedalaman yang digunakan penyelamam dengan menggunakan 

ukuran depa (1 depa = 1,8 meter).  

Kriteria objektif 

a. > 30 m  : Kedalaman menyelam berisiko tinggi menderita 

penyakit dekompresi  

b. ≤ 30 m  : Kedalaman menyelam berisiko rendah menderita 

penyakit dekompresi  

3. Frekuensi Menyelam 

Frekuensi menyelam dalam penelitian ini adalah jumlah 

penyelaman dalam satu hari yang dilakukan oleh nelayan penyelam 

dalam mencari teripang (Jusmawati et. al., 2016).  

Kriteria objektif 

a. > 2 kali sehari : frekuensi menyelam berisiko tinggi menderita 

penyakit dekompresi  

b. ≤ 2 kali sehari  : frekuensi menyelam berisiko rendah 

menderita penyakit dekompresi  

4. Lama Menyelam 

Lama menyelam dalam penelitian ini adalah waktu yang 

dibutuhkan nelayan dalam satu kali penyelaman untuk mencari 

teripang yang dihitung mulai saat turun dari permukaan air laut hingga 

sampai ke permukaan lagi  (Sukmajaya and Wijayanti, 2010).  
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Kriteria objektif 

a. > 60 menit : Lama menyelam berisiko tinggi menderita penyakit 

dekompresi  

b. ≤ 60 menit  : Lama menyelam berisiko rendah menderita 

penyakit dekompresi  

5. Masa kerja 

Masa kerja dalam penelitian ini adalah lamanya responden 

menjadi nelayan penyelam yang dihitung sejak pertama kali mulai 

menyelam sampai penelitian ini dilakukan (Kartono and Ng, 2007) 

(Alaydrus, 2014). 

Kriteria objektif 

a. ≥ 5 tahun : Masa kerja dalam menyelam berisiko tinggi 

menderita penyakit dekompresi  

b. < 5 tahun : Masa kerja dalam menyelam berisiko rendah 

menderita penyakit dekompresi  

6. Cara naik ke permukaan 

Cara naik ke permukaan dalam penelitian ini adalah cara yang 

digunakan penyelam naik ke permukaan untuk mengakhiri 

penyelamannya (Wahab, 2008) (Syamila, 2017). Penentuan cara naik 

ke permukaan berdasarkan pengakuan responden, cara naik secara 

cepat jika penyelam langsung naik ke permukaan tanpa berhenti pada 

kedalaman tertentu, sedangkan secara perlahan-lahan jika penyelam 
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berhenti pada kedalaman tertentu beberapa menit  untuk melakukan 

buang air kecil. 

Kriteria objektif  

a. Secara cepat : jika penyelam langsung naik ke permukaan 

tidak sesuai prosedur penyelaman sehingga 

berisiko tinggi untuk menderita penyakit 

dekompresi 

b. Perlahan-lahan : jika penyelam berhenti di setiap kedalaman 

tertentu sesuai prosedur penyelaman 

sehingga berisiko rendah menderita penyakit 

dekompresi 

7. Waktu istirahat  

Waktu istirahat dalam penelitian ini adalah waktu yang digunakan 

oleh penyelam untuk beristirahat dari penyelaman sebelumnya ke 

penyelaman berikutnya yang dihitung dengan menit (Sukmajaya and 

Wijayanti, 2010). Penentuan waktu istirahat berdasarkan pada 

lamanya penyelam lain dalam menyelam. 

Kriteria Objektif 

a. < 30 menit : waktu istirahat setelah menyelam tidak cukup 

untuk menetralkan kandungan gas nitrogen dalam 

tubuh sehingga berisiko tinggi untuk menderita 

penyakit dekompresi 
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b. ≥ 30 menit : waktu istirahat setelah menyelam cukup untuk 

menetralkan kandungan gas nitrogen dalam tubuh 

sehingga berisiko rendah untuk menderita penyakit 

dekompresi 

 

M. Hipotesis Penelitian 

1. Ada risiko antara kedalaman menyelam terhadap kejadian penyakit 

dekompresi pada nelayan penyelam di Pulau Barang Lompo Kota 

Makassar 

2. Ada risiko antara frekuensi menyelam terhadap kejadian penyakit 

dekompresi pada nelayan penyelam di Pulau Barang Lompo Kota 

Makassar 

3. Ada risiko antara lama menyelam terhadap kejadian penyakit 

dekompresi pada nelayan penyelam di Pulau Barang Lompo Kota 

Makassar 

4. Ada risiko antara masa kerja terhadap kejadian penyakit dekompresi 

pada nelayan penyelam di Pulau Barang Lompo Kota Makassar 

5. Ada risiko antara cara naik ke permukaan terhadap kejadian penyakit 

dekompresi pada nelayan penyelam di Pulau Barang Lompo Kota 

Makassar 

6. Ada risiko antara waktu istirahat terhadap kejadian penyakit 

dekompresi pada nelayan penyelam di Pulau Barang Lompo Kota 

Makassar 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan 

menggunakan rancangan Case Control Study. Desain penelitian ini 

merupakan pengamatan retrospektif  untuk mempelajari hubungan 

tingkat keterpaparan dengan kejadian penyakit dengan 

membandingkan dua kelompok tertentu yakni antara kelompok kasus 

dengan kelompok kontrol (Chandra, 2008). 

Kelompok kasus pada penelitian ini yaitu nelayan penyelam yang 

menderita penyakit dekompresi dan kelompok kontrol yaitu nelayan 

penyelam yang tidak menderita penyakit dekompresi. Kelompok kasus 

dipilih untuk dibandingkan dengan kelompok kontrol dengan 

melakukan pengamatan terhadap sifat atau paparan yang ada atau 

telah lalu yang dianggap relevan dengan sifat perkembangan, sifat 

kejadian penyakit maupun kondisi yang akan diteliti (Noor, 2014). 

Untuk kelompok kasus dan kontrol dilakukan matching umur pada 

subjek yang dipilih dan memenuhi kriteria inklusi dalam penelitian. 

Desain penelitian dapat dilihat pada skema berikut : 
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Gambar 3. Skema Penelitian Case Control Study 

Sumber : diadaptasi dari Chandra (Chandra, 2008) 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pulau Barrang Lompo Kec. Ujung 

Tanah Kota Makassar. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan dari 

laporan kasus puskesmas Pulau Barrang Lompo yang 

menunjukkan bahwa tingginya insiden terkait penyakit dekompresi 

yang dialami oleh nelayan penyelam setiap tahunnya, hingga tahun 

2017 dilaporkan telah terjadi 81 kasus nelayan penyelam yang 

mengalami penyakit dekompresi dan 70 nelayan penyelam yang 

meninggal.  

2. Waktu Penelitian 

Penelitian tentang faktor risiko kejadian penyakit dekompresi 

pada nelayan penyelam di pulau Barrang Lompo Kota Makassar 

akan dilakukan pada bulan Maret 2018. 

 

C. Gambaran Lokasi Penelitian 

1. Data Geografi 

Pulau Barrang Lompo terletak pada posisi 119 19’ 48 Bujur 

Timur dan 05 02’ 48 Lintang selatan. Jarak dari Makassar sekitar 7 

Mil laut atau sekitar 13 km dan dapat diakses melalui 

penyeberangan Kayu Bangkoa dengan kapal penumpang maupun 

speed boat. Pulau Barrang Lompo memiliki luas wilayah 49 km2 
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yang terdiri dari 4 RW dengan 21 RT. Batas wilayah pulau Barrang 

Lompo sebagai berikut : 

Utara   : berbatasan dengan Gusung Bone Batang 

Selatan  : berbatasan dengan Pulau Barrang Caddi 

Barat   : berbatasan dengan Pulau Badi (Kab. Pangkep) 

Timur   : berbatasan dengan Daratan Makassar 

2. Data Demografi 

Berdasarkan profil Kelurahan Pulau Barrang Lompo tahun 

2017, jumlah penduduk wilayah pulau Barrang Lompo adalah 4.838 

penduduk, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 2.425 

orang dan penduduk perempuan 2.413 orang. Penduduk Pulau 

Barrang Lompo sebagian besar bermata pencaharian sebagai 

nelayan yang diantaranya bekerja sebagai nelayan penyelam 

sebanyak 325 orang.  

Distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis 

kelamin di Pulau Barrang Lompo diuraikan pada tabel berikut : 
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Tabel 8. Distribusi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 
dan Jenis Kelamin di wilayah kerja Puskesmas 
Pulau Barrang LompoTahun 2016 

 

Kelompok Umur 
(Tahun) 

Jenis Kelamin Total 
Laki-laki Perempuan 

0-4 164 138 306 

5-9 205 197 402 

10-14 260 227 487 

15-19 298 281 579 

20-24 228 249 477 

25-29 258 229 487 

30-34 229 189 418 

35-39 188 189 377 

40-44 139 183 322 

45-49 147 128 275 

50-54 95 100 195 

55-59 71 90 161 

60-64 50 46 96 

> 65 93 167 260 

Total 2.425 2.413 4.838 

Sumber : Profil Kelurahan Barrang Lompo Tahun 2018 
 

3. Sarana Kesehatan 

a. Terdapat 1 puskesmas rawat inap 

b. 3 orang dokter umum 

c. 18 orang perawat atau bidan 

d. Posyandu tidak permanen 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua nelayan penyelam 

yang menderita maupun yang tidak menderita penyakit dekompresi 

yang berada di pulau Barrang lompo pada tahun 2017. Adapun 
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populasi penelitian terbagi menjadi dua yaitu populasi sampel 

adalah semua nelayan penyelam yang menderita penyakit 

dekompresi yang berada di Pulau Barrang Lompo tahun 2017 

sebanyak 81 orang. Sedangkan populasi kontrol adalah semua 

nelayan penyelam yang tidak menderita penyakit dekompresi yang 

berada di Pulau Barrang Lompo tahun 2017 sebanyak 325 orang. 

2. Sampel  

Sampel penelitian ini adalah populasi studi yang terpilih untuk 

menjadi subjek penelitian yaitu nelayan yang bekerja sebagai 

penyelam di lokasi penelitian yang dikelompokkan menjadi dua 

yaitu : 

a. Kasus   

Sampel pada kelompok kasus adalah nelayan penyelam yang 

mengalami gejala kelumpuhan dan mati rasa yang tinggal di 

pulau Barrang Lompo hingga tahun 2017. 

b. Kontrol  

Sampel pada kelompok kontrol adalah nelayan penyelam yang 

tidak mengalami gejala kelumpuhan dan mati rasa yang tinggal 

di pulau Barrang Lompo hingga tahun 2017.  

Berdasarkan jumlah nelayan penyelam yang tercatat pada 

laporan puskesmas hingga akhir tahun 2017 sebanyak 81 orang 

yang menderita penyakit dekompresi. Namun beberapa responden 

ada yang sudah meninggal dunia, keluar kota untuk mencari 
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pengobatan dan kembali ke kampung halaman masing-masing 

karena sudah tidak menyelam sehingga total kasus yang dapat 

diwawancarai sebanyak 47 orang. 

3. Besar sampel  

Besar sampel minimal diperoleh dengan menggunakan rumus 

studi kasus kontrol untuk pengujian hipotesis terhadap odds ratio 

(Lameshow, et. al, 1997) dengan perkiraan proporsi paparan pada 

kelompok kontrol 32,5% dan perkiraan OR=6 yang diperoleh dari 

penelitian Alaydrus (2014) sebagai berikut : 

 

n =  
{𝑍

1−
𝑎
2

 √2𝑃2 (1−𝑃2)  +𝑍1−𝛽√𝑃1(1−𝑃1)+𝑃2(1−𝑃2)}2

(𝑃1−𝑃2)2  

P1 = 
(𝑂𝑅)𝑃2

(𝑂𝑅)𝑃2+(1−𝑃2)
 

 

Keterangan : 

n = Besar Sampel 

Z1-α/2 = Nilai distribusi normal baku (tabel Z), untuk α = 0,05= 1,96 

Z1-β = Nilai distribusi normal baku (tabel Z), untuk β (80%) = 0,84 

P1 = Proporsi paparan pada kelompok kasus 

P2 = Perkiraan proporsi paparan pada kelompok kontrol 32,5% 

(0,325) (Alaydrus, 2014) 

OR  = Perkiraan besar Odss ratio sebesar 6 (Alaydrus, 2014) 
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Berdasarkan rumus di atas maka besar sampel minimal dapat 

dihitung sebagai berikut: 

P1 = 
6x 0,325

(6x0,325)+ (1-0,325)
 

P1 = 0,742 

Maka,  

n = 
{1,96 √[6𝑥0,325 (1−0,325)  +0,84√0,742(1−0,742)+0,325(1−0,325)  }2

(0,742−0,325)2
 

n = 
7,759

0,173
 

n = 44 

Dari hasil perhitungan tersebut, maka diperoleh besar sampel 

minimal untuk kasus = 44. Dengan perbandingan 1:2 maka 

ditentukan jumlah kontrol = 88 sehingga besar sampel minimal 

sebanyak 132. Namun, dalam penelitian ini dapat diperoleh sampel 

sebanyak 141 orang yang terdiri dari 47 kasus dan 94 kontrol. 

4. Cara penarikan sampel  

Penarikan sampel baik kasus maupun kontrol dilakukan 

dengan menggunakan teknik nonprobability sampling yaitu dengan 

menggunakan teknik accidental sampling dimana pemilihan sampel 

secara accidental dengan mengambil kasus atau kontrol yang 

kebetulan ada atau tersedia di lokasi penelitian. Pemilihan teknik ini 

disebabkan karena banyaknya nelayan yang sedang melaut dan 

jadwalnya kembali ke pulau tidak menentu, serta adanya beberapa 

data kasus yang tidak dapat diperoleh dari laporan puskesmas. 
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Kasus dan kontrol yang memenuhi kriteria inklusi dimasukkan 

sebagai sampel penelitian dan yang memenuhi kriteria eksklusi 

dikeluarkan dari sampel penelitian.  

5. Kriteria inklusi dan ekslusi 

Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Kelompok kasus 

Kriteria inklusi sebagai berikut : 

1) Nelayan penyelam berusia  15-64 tahun 

2) Nelayan penyelam yang menderita penyakit dekompresi  

3) Dapat berkomunikasi dengan baik 

4) Berdomisili di pulau Barrang lompo 

Kriteria eksklusi sebagai berikut : 

1) Tidak bersedia menjadi responden 

2) Penderita meninggal dunia atau pindah domisili ke daerah 

lain 

b. Kelompok kontrol 

 Kriteria inklusi sebagai berikut : 

1) Nelayan penyelam berusia 15-64 tahun 

2) Nelayan penyelam yang tidak menderita penyakit 

dekompresi  

3) Dapat berkomunikasi dengan baik 

4) Berdomisili di pulau Barrang lompo 
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Kriteria eksklusi sebagai berikut : 

1) Tidak bersedia menjadi responden 

2) Nelayan meninggal dunia atau pindah domisili ke daerah lain 

 

E. Instrument Penelitian 

Instrument yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data 

pada penelitian ini berupa kuesioner yang berisi pertanyaan tentang 

karakteristik responden dan faktor risiko penyakit dekompresi pada 

nelayan penyelam.  

 

F. Cara Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut pertama-tama penulis menyampaikan surat izin 

penelitian kepada bagian tata usaha puskesmas Barrang Lompo Kota 

Makassar. Kemudian pihak puskesmas memberikan informasi 

mengenai jumlah kasus yang menderita penyakit dekompresi dari 

tahun 2011-2017 dan jumlah nelayan yang masih aktif menyelam 

sampai sekarang. Selanjutnya peneliti mencatat nama-nama yang 

menderita penyakit dekompresi yang diberikan oleh pihak puskesmas. 

Namun ada beberapa data penderita dekompresi yang tidak dapat 

diperlihatkan dari pihak puskesmas sehingga peneliti melakukan 

pencarian sendiri mengenai alamat responden lain yang menderita 

penyakit dekompresi pada warga setempat. Penentuan kasus yang 
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menderita penyakit dekompresi didasarkan pada diagnosis oleh pihak 

puskesmas yaitu berdasarkan pada gejala yang dialami penyelam 

yaitu mengalami kelumpuhan dan mati rasa setelah melakukan 

penyelaman.  

Selanjutnya peneliti melakukan kunjungan ke rumah responden 

(door to door). Kasus dan kontrol yang memenuhi kriteria inklusi di 

masukkan sebagai responden penelitian dan jika ada kasus maupun 

kontrol yang memenuhi kriteria eksklusi makan di keluarkan menjadi 

responden. Responden selanjutnya diminta kesediaannya untuk 

diwawancarai dengan terlebih dahulu memberikan penjelasan terkait 

tujuan dilaksanakannya penelitian ini, jika nelayan bersedia menjadi 

responden maka nelayan diminta untuk mengisi informed consent dan 

selanjutnya proses wawancara dilakukan terkait variabel yang diteliti 

dengan menggunakan kuesioner 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah, sebagai 

berikut : 

1. Data primer 

Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada 

responden saat peneliti melakukan door to door ke rumah 

responden dengan menggunakan kuesioner. 

2. Data sekunder 

Data yang diperoleh dari kantor Kelurahan Pulau Barrang Lompo, 

puskesmas Pulau Barrang lompo dan informasi dari petugas 
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kesehatan yang khusus bertanggung jawab pada bidang kesehatan 

kerja di puskesmas Barrang lompo mengenai kondisi nelayan 

penyelam (menderita penyakit dekompresi atau tidak), data tempat 

tinggal nelayan serta data sekunder lainnya yang relevan. 

 

G. Pengolahan Data 

Proses pengolahan data dilakukan dengan beberapa langkah 

yaitu editing, coding, entry, cleaning dan tabulasi data. Adapun 

langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut : 

a. Editing Data 

Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan hasil pengambilan data 

yang telah dilakukan yakni menyangkut kebenaran serta 

kelengkapan pengisian kuesioner yang telah dibagikan kepada 

responden. 

b. Coding Data 

Tahap pengkodeaan ini dimulai dengan pembuatan daftar 

variabel, lalu membuat daftar coding yang disesuaikan dengan 

daftar variabel yang telah dibuat.  

c. Entry  Data 

Tahap ini dilakukan dengan terlebih dahulu membuat program 

entry data pada program analisis yang digunakan sesuai variabel 

yang diteliti untuk mempermudah proses analisis hasil penelitian, 

kemudian data-data yang terkumpul dari hasil kuesioner 
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dimasukkan ke dalam komputer berdasarkan program entry data 

yang telah dibuat sebelumnya.  

d. Cleaning Data 

Setelah dilakukan entry data, maka langkah selanjutnya 

adalah cleaning data. Hal ini dimaksudkan karena pada saat entry 

data peneliti melakukan kesalahan dalam pengentrian data yang 

disebabkan karena faktor kelelahan atau kesalahan melihat dan 

membaca data coding sehingga dilakukan cleaning data atau 

perbaikan sebelum dilakukan analisis data. 

e. Tabulasi Data 

Menyusun dan menghitung data hasil pengkodean sesuai 

kategori variabel untuk disajikan dalam bentuk sderhana/ tabel 

frekuensi (one-way tabulation) untuk analisis univariat dan tabel 

silang (two-way tabulation) untuk analisis bivariat yang disertai 

dengan narasi atau penjelasan mengenai hubungan antar variabel 

independen dan variabel dependen serta dilakukan analisis 

multivariat. 
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H. Sistematika Penelitian 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Alur Penelitian 

 

 

 

Penelitian 

Hipotesis 

Variabel Penelitian : 
Independen : Kedalaman menyelam, frekuensi menyelam, lama 

menyelam, masa kerja, cara naik ke permukaan, waktu istirahat 

Dependen : Kejadian Penyakit Dekompresi  

Instrumen Penelitian : 

Kuesioner 

Penentuan Responden : 

1. Populasi : Nelayan penyelam yang menderita 

maupun tidak menderita penyakit dekompresi  

2. Responden dipilih dengan metode consecutive 

sampling baik kasus maupun kontrol 

Pengumpulan Data : 

1. Data Sekunder 

2. Kuesioner (wawancara) 

Analisis Data : 

1. Analisis Univariat 

2. Analisis Bivariat 

3. Analisis Multivariat 

Pembahasan dan 

Interpretasi Hasil 

Kesimpulan dan 

Saran 



80 
 

I. Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan untuk memperoleh informasi 

mengenai gambaran distribusi setiap variabel penelitian terkait 

penyakit dekompresi sebelum melihat kaitannya dengan variabel 

lain. Kemudian hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel disertai 

dengan narasi. 

2. Analisis bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk menguji hipotesis yang 

dilakukan dengan menggunakan uji Odds Ratio (OR) dengan 

tujuan untuk mengetahui faktor risiko tiap variabel. Perhitungan OR 

menggunakan tabel silang 2x2 sebagai berikut : 

Tabel 9. Tabel Kontingensi 2 X 2 

Faktor risiko 
Kelompok studi 

Jumlah 
Kasus Kontrol 

Terpapar  A B a+b 

Tidak terpapar c  D c+d 

Jumlah a+c b+d a+b+c+d 

Sumber : Noor (Noor, 2014) 

Keterangan  

a : jumlah kasus yang terpapar 

b : jumlah kontrol yang terpapar 

c : jumlah kasus yang tidak terpapar 

d : jumlah kontrol yang tidak terpapar 
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Uji Odds Ratio (OR): 

Odds kelompok kasus: 
a

(a+c)
:

c

(a+c)
=

a

c
 

Odds Kelompok Kontrol:  
b

(b+d)
:

d

(b+d)
=

b

d
 

Odds Ratio (OR):  
a

c
:

b

d
=

ad

bc
 

Interpretasi nilai OR : 

a. Jika OR>1, maka variabel yang diteliti merupakan faktor risiko 

yang mempengaruhi kejadian penyakit dekompresi pada 

nelayan penyelam.  

b. Jika OR= 1, maka variabel yang diteliti bukan merupakan faktor 

risiko yang mempengaruhi kejadian penyakit dekompresi pada 

nelayan penyelam. 

c. Jika OR<1, maka variabel yang diteliti merupakan faktor 

protektif terhadap kejadian penyakit dekompresi pada nelayan 

penyelam. 

Uji kemaknaan nilai OR, dapat dilakukan dengan langkah 

sebagai berikut: 

a. Penentuan nilai Confidence Interval (CI) : 95% 

b. Penentuan dan interpretasi kebermaknaan Lower Limit (LL) dan 

Upper Limit (UL)  : 

1) Jika nilai LL dan UL berada dibawah nilai 1 (satu) atau 

berada diatas 1 (satu) maka nilai OR yang diperoleh 

mempunyai pengaruh kebermaknaan 
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2) Jika nila LL dan UL mencakup nilai 1 (satu) maka nilai OR 

yang diperoleh tidak mempunyai pengaruh kebermaknaan. 

3. Analisis Multivariat 

Analisis multivariat digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel-variabel independen secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen sehingga dapat diketahui variabel mana yang 

paling berpengaruh terhadap kejadian penyakit dekompresi pada 

nelayan di pulau Barrang lompo kec. Ujung Tanah kota Makassar. 

Uji statistic yang digunakan adalah Regresi Logistik, agar diperoleh 

model regresi yang dapat menjelaskan hubungan antara variabel 

independen dan dependen maka dilakukan tahapan sebagai 

berikut: 

a) Memasukkan variabel kandidat dalam proses analisa multivariat 

Regresi Logistik, dengan cara memilih variabel independen 

dengan nilai p < 0,25. Alasan penggunaan standar nilai p < 0,25 

adalah karena penetapan nilai standar dengan p value < 0,05 

seringkali gagal dalam menjelaskan variabel yang dianggap 

penting. Dengan penggunaan nilai p value < 0,25 beberapa 

variabel yang secara terselubung sesungguhnya sangat penting 

dimasukkan di dalam analisa multivariat (Murti B, 1997).  

b) Melakukan analisis semua variabel independen yang masuk 

dalam pemodelan, dengan cara mengeluarkan variabel 

independen yang memiliki nilai p terbesar, sehingga didapatkan 
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model awal dengan variabel faktor penentu yang memiliki p ≤ 

0,05.  

c) Hasil uji multivariat yang mempunyai nilai p < 0,05 merupakan 

model akhir dari penentu kejadian penyakit dekompresi.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pulau Barrang Lompo mulai tanggal 14 

sampai dengan 18 Maret 2018 dengan sampel penelitian yaitu nelayan 

penyelam. Hasil penelitian ini mencakup gambaran umum penelitian, 

analisis bivariat dan multivariat. Hasil gambaran umum penelitian 

mendeskripsikan tentang karakteristik responden dan variabel dalam 

penelitian. Analisis bivariat menampilkan informasi tentang hubungan dan 

besarnya risiko antara variabel dependen (penyakit dekompresi) dengan 

variabel independen (kedalaman menyelam, frekuensi menyelam, lama 

menyelam, masa kerja, cara naik ke permukaan dan waktu istirahat) 

dengan menggunakan ukuran Odds Ratio (OR). Sedangkan analisis 

multivariat dilakukan untuk mengetahui faktor risiko yang paling dominan 

terhadap kejadian penyakit dekompresi pada nelayan penyelam dengan 

menggunakan analisis regresi logistik. 

1. Gambaran Umum Penelitian 

Gambaran umum penelitian mendeskripsikan tentang 

karakteristik responden dan variabel-variabel yang diteliti dalam 

penelitian ini. Gambaran umum pada penelitian ini diuraikan sebagai 

berikut : 
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a. Karakteristik responden  

Tabel 10. Distribusi Karakteristik Responden Pada Kelompok 

Kasus Dan Kontrol Di Pulau Barrang Lompo Kota 

Makassar 

Karakteristik Responden 

Kejadian Penyakit 

Dekompresi Total 

Kasus Kontrol 

n % n % n % 

1. RW 

I 

II 

III 

IV 

 

13 

2 

19 

13 

 

27,7 

4,3 

40,4 

27,7 

 

24 

6 

27 

37 

 

25,5 

6,4 

28,7 

39,4 

 

37 

8 

46 

50 

 

26,2 

5,7 

32,6 

35,5 

2. Kelompok Umur (Tahun) 
16-22 
23-29 
30-36 
37-43 
44-50 
51-57 
58-64 

 
3 

13 
11 
8 
8 
3 
1 

 
6,4 
27,7 
23,4 
17 
17 
6,4 
2,1 

 
15 
32 
36 
7 
2 
1 
1 

 
16 
34 

38,3 
7,4 
2,1 
1,1 
1,1 

 
18 
45 
47 
15 
10 
4 
2 

 
12,8 
31,9 
33,3 
10,6 
7,1 
2,8 
1,4 

3. Tingkat Pendidikan 
Tidak tamat SD 
Tamat SD 
Tamat SMP 
Tamat SMA 

 
16 
21 
4 
6 

 
34 

44,7 
8,5 
12,8 

 
7 
48 
29 
10 

 
7,4 
51,1 
30,9 
10,6 

 
22 
69 
33 
16 

 
16,3 
48,9 
23,4 
11,3 

4. Kelompok Umur Pertama Kali Menyelam (Tahun) 
14-20 
21-27 
28-35 

40 
5 
2 

85,1 
10,6 
4,3 

66 
27 
1 

70,2 
28,7 
1,1 

106 
32 
3 

75,2 
22,7 
2,1 

Total 47 100 94 100 141 100 

Sumber : Data Primer 2018 

Tabel 10. menunjukkan karakteristik responden berdasarkan 

RW, umur dan pendidikan terakhir. Berdasarkan RW, kelompok 

kasus paling banyak bertempat tinggal di RW 3 (40,4%) dan pada 

kelompok kontrol paling banyak bertempat tinggal di RW 4 (39,4%). 

Menurut kelompok umur, kelompok kasus terbanyak berada pada 

umur 23-29 tahun (27,7%) dan pada kelompok kontrol terbanyak 
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pada umur 30-36 tahun (38,3%). Menurut tingkat pendidikan baik 

kelompok kasus maupun kelompok kontrol lebih banyak hanya 

tamat SD yaitu masing-masing 44,7% dan 51,1%. Menurut 

kelompok umur pertama kali menyelam, baik kelompok kasus 

maupun kelompok kontrol banyak yang mulai menyelam pertama 

kali pada kelompok umur 14-20 tahun yaitu 85,1% dan 70,2%.  

b. Variabel Penelitian  

Distribusi kejadian Penyakit Dekompresi berdasarkan variabel 

yang diteliti ditampilkan sebagai berikut : 

Tabel 11. Distribusi Responden Berdasarkan Variabel 
Penelitian pada Kelompok Kasus dan Kelompok 
Kontrol di Pulau Barrang Lompo Kota Makassar 

Variabel Penelitian 

Kejadian Penyakit 

Dekompresi Total 

Kasus Kontrol 

n % n % n % 

1. Kedalaman Menyelam 

> 30 m 

≤ 30 m 

 

26 

21 

 

55,3 

44,7 

 

30 

64 

 

31,9 

66,1 

 

56 

85 

 

39,7 

60,3 

2. Frekuensi Menyelam 
> 2 kali sehari  
≤ 2 kali sehari 

 
28 
19 

 
59,6 
40,4 

 
25 
69 

 
26,6 
73,4 

 
53 
88 

 
37,6 
62,4 

3. Lama Menyelam 
> 60 menit  
≤ 60 menit 

 
17 
30 

 
36,2 
63,8 

 
12 
82 

 
12,8 
87,2 

 
29 
112 

 
20,6 
79,4 

4. Masa Kerja 
≥ 5 tahun  

< 5 tahun 

 
43 
4 

 
91,5 
8,5 

 
68 
26 

 
72,3 
27,7 

 
111 
30 

 
78,7 
21,3 

5. Cara Naik Ke Permukaan 
Secara cepat 

Perlahan-lahan 

 
20 
27 

 
42,6 
57,4 

 
21 
73 

 
22,3 
77,7 

 
41 
100 

 
29,1 
70,9 

6. Waktu Istirahat 
< 30 menit  
≥ 30 menit 

 
5 
42 

 
10,6 
89,4 

 
3 
91 

 
3,2 
96,8 

 
8 

133 

 
5,7 
94,3 

Total 47 100 94 100 141 100 

Sumber : Data Primer 2018 
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Tabel 11. menunjukkan bahwa sebagian besar pada kelompok 

kasus menyelam pada kedalaman ≥ 30 m sebesar 55,3%, 

sedangkan pada kelompok kontrol lebih banyak yang menyelam 

pada kedalaman < 30 m sebesar 66,1%. Berdasarkan frekuensi 

menyelam, sebagian besar pada kelompok kasus menyelam 

dengan frekuensi menyelam > 2 kali sehari (59,6%), sedangkan 

pada kelompok kontrol mayoritas menyelam dengan frekuensi 

menyelam ≤ 2 kali sehari (73,4%). Berdasarkan lama menyelam, 

sebagian besar pada kelompok kasus (63,8%) maupun kelompok 

kontrol (87,2%) menyelam dengan lama menyelam ≤ 60 menit, 

namun proporsi responden yang menyelam dengan lama 

menyelam > 60 menit 2,5 kali lebih besar pada kelompok kasus 

(36,2%) dibandingkan dengan kelompok kontrol (12,8%). 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden menyelam dengan masa kerja ≥ 5 tahun baik pada 

kelompok kasus (91,5%) maupun pada kelompok kontrol (72,3%). 

Berdasarkan cara naik ke permukaan setelah menyelam sebagian 

besar kelompok kasus maupun kelompok kontrol menyelam 

dengan cara naik ke permukaan secara perlahan-lahan, namun 

proporsi responden yang menyelam dengan cara naik ke 

permukaan secara cepat 1,5 kali lebih besar pada kelompok kasus 

(42,6%) dibanding kelompok kontrol (22,3%). Berdasarkan waktu 

istirahat sebelum melakukan penyelaman kembali dihari yang 
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sama, sebagian besar kelompok kasus maupun kelompok kontrol 

melakukan penyelaman kembali dengan waktu istirahat ≥ 30 menit, 

namun proporsi responden yang menyelam kembali dengan waktu 

istirahat < 30 menit 3 kali lebih besar pada kelompok kasus (10,6%) 

dibandingkan dengan kelompok kontrol (3,2%). 

 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui besar risiko variabel 

independen (kedalaman menyelam, frekuensi menyelam, lama 

menyelam, masa kerja, cara naik ke permukaan dan waktu istirahat) 

terhadap variabel dependen (kejadian penyakit dekompresi). Hasil 

analisis bivariat berupa hasil tabulasi silang antara variabel diuraikan 

sebagai berikut : 
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Tabel 12. Analisis Bivariat Berdasarkan Variabel Penelitian di 

Pulau Barrang Lompo Kota Makassar 

Variabel Penelitian 

Kejadian Penyakit 

Dekompresi OR Cl 95% 

Kasus Kontrol 

N % n %   

1. Kedalaman Menyelam 

> 30 m 

≤ 30 m 

 

26 

21 

 

55,3 

44,7 

 

30 

64 

 

31,9 

66,1 

 

2,641 

 

1,285-5,428* 

2. Frekuensi Menyelam 
> 2 kali sehari  
≤ 2 kali sehari 

 
28 
19 

 
59,6 
40,4 

 
25 
69 

 
26,6 
73,4 

 
4,067 

 
1,939-8,531* 

3. Lama Menyelam 
> 60 menit  
≤ 60 menit 

 
17 
30 

 
36,2 
63,8 

 
12 
82 

 
12,8 
87,2 

 
3,872 

 
1,657-9,052* 

4. Masa Kerja 
≥ 5 tahun  

< 5 tahun 

 
43 
4 

 
91,5 
8,5 

 
68 
26 

 
72,3 
27,7 

 
4,110 

 
1,341-12,595* 

5. Cara Naik Ke Permukaan 
Secara cepat 

Perlahan-lahan 

 
20 
27 

 
42,6 
57,4 

 
21 
73 

 
22,3 
77,7 

 
2,575 

 
1,210-5,478* 

6. Waktu Istirahat 
< 30 menit  
≥ 30 menit 

 
5 

42 

 
10,6 
89,4 

 
3 

91 

 
3,2 
96,8 

 
3,611 

 
0,824-15,821 

*Variabel signifikan 

Sumber : Data Primer 2018 

 

Tabel 12. menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji statistik 

variabel kedalaman menyelam, diperoleh nilai odds ratio = 2,641 (Cl 

95% : 1,285-5,428). Karena nilai LL dan UL tidak mencakup angka 1 

berarti ada hubungan yang bermakna antara kedalaman menyelam 

dengan kejadian penyakit dekompresi pada nelayan penyelam dengan 

besar risiko 2,6. Artinya nelayan penyelam yang menyelam dengan 

kedalaman > 30 m memiliki risiko 2,6 kali lebih besar untuk menderita 

penyakit dekompresi dibandingkan dengan nelayan penyelam yang 

menyelam dengan kedalaman ≤ 30 m. 
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Hasil analisis statistik pada variabel frekuensi menyelam, 

diperoleh hasil odds ratio = 4,067 (Cl 95% : 1,939-8,531). Karena nilai 

LL dan UL tidak mencakup angka 1, berarti ada hubungan yang 

bermakna antara frekuensi menyelam dengan kejadian penyakit 

dekompresi pada nelayan penyelam dengan besar risiko 4,0. Artinya 

nelayan penyelam yang menyelam dengan frekuensi > 2 kali sehari 

memiliki risiko 4 kali lebih besar untuk menderita penyakit dekompresi 

dibandingkan dengan nelayan penyelam yang menyelam dengan 

frekuensi menyelam ≤ 2 kali sehari. 

Hasil analisis statistik variabel lama menyelam diperoleh hasil 

odds ratio = 3,872 (Cl 95% : 1,657-9,052). Karena nilai LL dan UL tidak 

mencakup angka 1, berarti ada hubungan yang bermakna secara 

statistik antara lama menyelam dengan kejadian penyakit dekompresi 

pada nelayan penyelam dengan besar risiko 3,8. Artinya nelayan 

penyelam yang menyelam dengan lama menyelam > 60 menit berisiko 

3,8 kali lebih besar untuk menderita penyakit dekompresi dibandingkan 

dengan nelayan penyelam yang menyelam dengan lama menyelam ≤ 

60 menit. 

Hasil analisis statistik variabel masa kerja diperoleh nilai odds 

ratio = 4,110 (Cl 95% : 1,341-12,595). Karena nilai LL dan UL tidak 

mencakup angka 1, berarti ada hubungan yang bermakna secara 

statistik antara masa kerja dengan kejadian penyakit dekompresi 

dengan besar risiko 4,1. Artinya nelayan penyelam yang menyelam 
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dengan masa kerja ≥ 5 tahun berisiko 4,1 kali lebih besar untuk 

menderita panyakit dekompresi dibandingkan dengan nelayan 

penyelam yang menyelam dengan masa kerja < 5 tahun. 

Hasil analisis statistik variabel cara naik ke permukaan diperoleh 

nilai odds ratio = 2,575 (Cl 95% : 1,210-5,478). Karena nilai LL dan UL 

tidak mencakup angka 1, berarti ada hubungan yang bermakna secara 

statistik antara cara naik ke permukaan dengan kejadian penyakit 

dekompresi dengan besar risiko 2,575. Artinya nelayan penyelam yang 

menyelam dengan cara naik ke permukaan secara cepat memiliki 

risiko 2,575 kali lebih besar menderita penyakit dekompresi 

dibandingkan dengan nelayan penyelam yang menyelam dengan cara 

naik ke permukaan secara perlahan-lahan. 

Hasil analisis statistik variabel waktu istirahat diperoleh nilai odds 

ratio = 3,611 (Cl 95% : 0,824-15,821). Karena nilai LL dan UL 

mencakup angka 1, berarti tidak ada hubungan yang bermakna secara 

statistik antara waktu istirahat dengan kejadian penyakit dekompresi. 

Rangkuman hasil analisis bivariat variabel-variabel penelitian 

sebagai berikut : 
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Tabel 13. Rangkuman Hasil Analisis Bivariat Terhadap Kejadian 

Penyakit Dekompresi Pada Nelayan Penyelam Di Pulau 

Barrang Lompo 

Variabel Penelitian OR 
Cl  95% 

(LL-UL) 

P 

Value 

1. Frekuensi Menyelam** 4,067 1,939-8,531 0,000* 

2. Lama Menyelam** 3,872 1,657-9,052 0,001* 

3. Kedalaman Menyelam** 2,641 1,285-5,428 0,007* 

4. Masa Kerja** 4,110 1,341-12,595 0,009* 

5. Cara Naik Ke Permukaan** 2,575 1,210-5,478 0,013* 

6. Waktu Istirahat** 3,611 0,824-15,821 0,072 

*Variabel signifikan **variabel seleksi untuk analisis multivariat 

(p<0,25) 

Sumber : Data Primer 2018 

 

Tabel 13. menunjukkan bahwa terdapat 5 variabel yang signifikan 

pada analisis bivariat. Sebanyak 6 variabel dimasukkan dalam analisis 

multivariat dengan nilai p<0,25 yaitu kedalaman menyelam, frekuensi 

menyelam, lama menyelam, masa kerja, cara naik ke permukaan dan 

waktu istirahat. 
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3. Analisis Multivariat 

Tabel 14. Hasil Analisis Multivariat Faktor Risiko Kejadian 

Penyakit Dekompresi Pada Nelayan Penyelam Di Pulau 

Barrang Lompo 

Variabel Penelitian B Wald Sig. OR 
CI 95% 

LL UL 

Step 1       
Kedalaman menyelam 
Frekuensi menyelam 
Lama menyelam 
Masa kerja 
Cara naik ke permukaan 
Waktu istirahat 
Constant 

0,484 
1,128 
1,388 
1,371 
0,885 
1,145 
-3,180 

1,232 
7,044 
7,099 
4,401 
4,068 
1,764 
21,969 

0,267 
0,008 
0,008 
0,036 
0,044 
0,184 
0,000 

1,623 
3,090 
4,005 
3,940 
2,422 
3,143 
0,042 

0,690 
1,343 
1,443 
1,094 
1,025 
0,580 

3,814 
7,108 
11,114 
14,189 
5,723 
17,036 

Step 2       
Frekuensi menyelam 
Lama menyelam 
Masa kerja 
Cara naik ke permukaan 
Waktu istirahat 
Constant 

1,235 
1,438 
1,510 
0.885 
1,001 
-3,137 

8,884 
7,859 
5,622 
4,115 
1,405 
21,823 

0,003 
0,005 
0,018 
0,043 
0,236 
0,000 

3,438 
4,211 
4,525 
2,423 
2,721 
0,043 

1,526 
1,541 
1,299 
1,030 
0,520 

 

7,742 
11,506 
15,761 
5,697 
14,235 

Step 3       
Frekuensi menyelam 
Lama menyelam 
Masa kerja 
Cara naik ke permukaan 

1,192 
1,483 
1,598 
0,898 

8,478 
8,503 
6,365 
4,264 

0,004 
0,004 
0,012 
0,039 

3,295 
4,407 
4,943 
2,455 

1,477 
1,626 
1,428 
1,047 

7,352 
11,945 
17,108 
5,757 

Constant -3,144 21.944 0,000 0,043   

Sumber : Data Primer, 2018 

Tabel 14. menunjukkan bahwa dari 6 variabel yang dimasukkan 

dalam analisis multivariat, ada 2 variabel yang dikeluarkan pada setiap 

step. Variabel kedalaman menyelam tidak dimasukkan pada step 2 

dan variabel waktu istirahat tidak dimasukkan pada step 3. Variabel 

yang tersisa pada tahap akhir ada 4 yaitu frekuensi menyelam, lama 

menyelam, masa kerja dan cara naik ke permukaan. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel masa kerja 

merupakan variabel yang paling berisiko terhadap kejadian penyakit 

dekompresi pada nelayan penyelam dengan nilai odds ratio = 4,943 
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(Cl 95% : 1,428-17,108). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

masa kerja secara signifikan berisiko terhadap kejadian penyakit 

dekompresi pada nelayan penyelam sebesar 4,943 kali. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dapat dibuat sebuah 

persamaan logistik kejadian penyakit dekompresi sebagai berikut : 

Logit kejadian penyakit dekompresi pada nelayan penyelam =  

-3,144 + 1,192 (frekuensi menyelam) + 1,483 (lama menyelam) + 

1,598 (masa kerja) + 0,898 (cara naik ke permukaan) = 2,027 

Interpretasi persamaan logistik kejadian penyakit dekompresi 

yaitu pada suatu kondisi dimana tidak ada pengaruh dari frekuensi 

menyelam, lama menyelam, masa kerja dan cara naik ke permukaan 

dengan memperhatikan nilai konstanta yang negatif berarti tanpa ada 

pengaruh faktor risiko tersebut, risiko menderita penyakit dekompresi 

akan menurun sebesar 3,144 kali. Namun, jika memperhitungkan nilai 

konstanta dengan pengaruh penambahan faktor-faktor risiko tersebut 

maka risiko nelayan penyelam menderita penyakit dekompresi juga 

akan meningkat sebesar 2,027 kali. 

Nilai probabilitas nelayan penyelam menderita penyakit 

dekompresi jika frekuensi menyelam, lama menyelam, masa kerja dan 

cara naik ke permukaan berisiko tinggi sebagai berikut : 

𝑃 =
1

1 + 𝑒−𝑦
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Dimana : P = Probabilitas untuk terjadinya suatu kejadian 

Y = Constant + β1X1 + β2X2+ . . . . 

e = Bilangan natural (2,72) 

𝑃 =
1

1 + 2,72(−2,027)
 

𝑃 =
1

1 + 0,131
 

P = 0,884 atau 88,4% 

Artinya probabilitas kejadian penyakit dekompresi pada nelayan 

penyelam jika menyelam dengan frekuensi menyelam, lama 

menyelam, masa kerja dan cara naik ke permukaan berisiko tinggi 

adalah sebesar 88,4%. 

 

B. Pembahasan 

Lingkungan penyelaman memiliki berbagai potensial bahaya baik 

secara fisik maupun biologi. Kondisi di lingkungan penyelaman akan 

mempengaruhi perubahan fisiologi pada tubuh manusia sesuai dengan 

hukum fisika yang berlaku dimana berisiko menimbulkan penyakit yang 

berakhir dengan kecacatan hingga kematian apabila penyelaman 

dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang benar.pada nelayan 

penyelam tradisional di berbagai daerah menunjukkan bahwa kegiatan 

penyelaman dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan 

baik yang bersifat sementara ataupun menetap. Oleh karena itu, 
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diperlukan pengetahuan lebih mengenai penyelaman bagi nelayan 

penyelam tradisional.  

Penyakit yang banyak dialami penyelam adalah penyakit 

dekompresi. Penelitian ini memperoleh bahwa ada risiko antara 

kedalaman menyelam, frekuensi menyelam, lama menyelam, masa kerja 

dan cara naik ke permukaan dengan kejadian penyakit dekompresi pada 

nelayan penyelam di Pulau Barrang Lompo Kota Makassar. Hasil 

penelitian ini juga memperoleh bahwa tidak ada hubungan yang signifikan 

antara waktu istirahat dengan kejadian penyakit dekompresi pada nelayan 

di Pulau Barrang Lompo Kota Makassar. Faktor risiko penyakit 

dekompresi akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut : 

1. Kedalaman Menyelam 

Ketika seseorang menyelam dalam suatu kedalaman laut 

terdapat dua tekanan yang bekerja pada tubuh yaitu tekanan udara 

diatas air dan tekanan karena air itu sendiri. Besarnya tekanan 

atmosfer ini bervariasi tergantung ketinggian tempat dari permukaan 

laut (760 mmHg atau 1 atm). Sedangkan tekanan air adalah tekanan 

yang disebabkan oleh berat air diatas tubuh (Abshor, 2008). 

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa nelayan 

yang menyelam dengan kedalaman menyelam ≥ 30 meter berisiko 2,6 

kali lebih besar untuk menderita penyakit dekompresi dibandingkan 

dengan nelayan yang menyelam dengan kedalaman menyelam < 30 

meter. Sejalan dengan temuan ini, kedalaman menyelam telah diteliti 



97 
 

sebagai faktor risiko kejadian penyakit dekompresi di beberapa wilayah 

di indonesia antara lain penelitian yang dilakukan di Karimunjawa 

(Duke, 2017) dan pulau barrang lompo (Alaydrus, 2014). 

Saat kita menyelam, akan terjadi peningkatan tekanan sehingga 

udara yang kita hirup lebih banyak dari biasanya. Seperti kita ketahui 

bahwa udara yang kita hirup saat menyelam adalah mayoritas Oksigen 

dan Nitrogen. Gas nitrogen tidak digunakan oleh tubuh kita. maka 

akibatnya gas Nitrogen akan terakumulasi didalam tubuh peselam 

sesuai dengan durasi menyelam dan kedalaman menyelam. Dengan 

kata lain, semakin dalam kita menyelam, semakin lama kita menyelam, 

maka akumulasi nitrogen didalam tubuh peselam akan semakin 

banyak.  

Saat menyelam, peselam akan terpajan tekanan yang tinggi yang 

menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan dalam pembuluh darah 

tubuh. Peningkatan tekanan berhubungan langsung dengan 

kedalaman, densitas air dan gravitasi. Tekanan yang tinggi pada 

kedalaman berasal dari berat air di atasnya yang disebut tekanan 

ambient. Hal ini sama dengan tekanan barometer pada dataran atau 

permukaan laut yang berasal dari berat udara di atasnya. 

Semakin dalam seseorang menyelam semakin tinggi tekanan 

yang tubuh terima sehingga semakin banyak nitrogen yang akan 

diserap.  Bila tubuh tidak dapat menyesuaikan dengan tekanan 

tersebut maka dapa terjadi squeese atau trauma. Trauma ini biasanya 
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terjadi pada kedalaman 10 meter dan penyakit dekompresi dapat 

terjadi pada kedalaman 12,5 meter. Selain itu semakin dalam 

penyelaman, suhu air semakin dingin. Oleh karena itu, penyelam dapat 

kehilangan panas tubuh disusul gangguan lain seperti kesemutan, 

keram dll (Dwiyanti, 2012). 

Waktu yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan hal tersebut 

tergantung pada daya larut gas di dalam jaringan dan kecepatan suplai 

gas ke jaringan oleh darah. Bila tekanan yang terdapat dalam larutan 

terlalu cepat berkurang dan gas keluar dalam bentuk gelembung-

gelembung gas, maka pelepasan gelembung ini dapat menyumbat 

pembuluh darah atau merusak jaringan sehingga dapat menyebabkan 

penyakit dekompresi bahkan kematian.  

Salah satu hal yang berbahaya dari penyelaman adalah efek 

narkotika gas inert. Nitrogen di bawah tekanan dapat menghambat 

fungsi mental dan kinerja fisik pada kedalaman lebih dari 10 m di 

bawah air. Semakin dalam seseorang menyelam dapat memperburuk 

gejala penyakit dekompresi yang dapat disertai dengan kebingungan, 

koordinasi terganggu, kurangnya konsentrasi, halusinasi dan 

ketidaksadaran. Nitrogen telah terbukti memberikan kontribusi 

langsung hingga 6% kematian pada peselam dan mungkin akan 

berhubungan dengan insiden akibat kedalaman menyelam (Clark, 

2015). 
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Besarnya risiko kedalaman yang dicapai nelayan penyelam 

dikarenakan tangkapan mereka yang hidup di dasar laut seperti ikan, 

teripang dan lobster. Nelayan penyelam biasanya menggunakan 

kompresor untuk mencari tangkapan mereka hingga mencapai 

kedalaman 50 meter. Kedalaman menyelam yang biasanya mereka 

gunakan dengan ukuran depa (8 depa sama dengan 10 meter) 

(Jusmawati, 2016). Namun penelitian ini tidak sejalan dengan yang 

dilakukan Sukmajaya (2010), hal ini terjadi karena adanya 

kemungkinan perbedaan dari segi metode penelitian yang digunakan 

dan jumlah sampel yang diteliti.  

2. Frekuensi Menyelam 

Penelitian ini menemukan bahwa nelayan yang menyelam 

dengan frekuensi menyelam > 2 kali sehari berisiko 4 kali lebih besar 

untuk menderita penyakit dekompresi dibandingkan dengan nelayan 

yang frekuensi menyelam ≤ 2 kali sehari. Hasil ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Syamila (2017) dan Jusmawati (2016). Hal 

ini disebabkan kadar nitrogen yang terkandung dalam darah belum  

normal tetapi harus kembali terpapar nitrogen. Semakin sering 

seseorang menyelam maka kondisi tubuh juga akan semakin 

berkurang diakibatkan tubuh manusia tidak bisa berada di dalam air 

secara terus menerus.  

Temuan Alaydrus (2014) juga menunjukkan bahwa faktor 

frekuensi menyelam perhari merupakan faktor risiko terjadinya 
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kelumpuhan (paralysis) karena penyelaman. Frekuensi menyelam juga 

berhubungan dengan kondisi tubuh penyelam, jika tubuh dalam kondisi 

baik maka memungkinkan untuk menyelam dengan frekuensi lebih 

banyak, namun jika tubuh dalam kondisi kurang sehat maka jangan 

memaksakan untuk menyelam. Namun kenyataanya banyak penyelam 

yang menalami gangguan kesehatan bila menyelam lebih dari 2 kali 

dalam sehari. Oleh sebab itu sebaiknya penyelam tidak melakukan 

penyelaman lebih dari 2 kali dalam sehari. 

Frekuensi nelayan penyelam yang menyelam > 2 kali sehari 

dikarenakan sedikitnya hasil tangkapan dilokasi sebelumnya sehingga 

penyelam naik lagi ke permukaan untuk berpindah lokasi ke tempat 

yang diduga terdapat banyak hasil tangkapannya. Menurut Edmonds 

et. Al (Ekawati, 2005) seseorang penyelam yang sering melakukan 

penyelaman akan lebih sering mengalami trauma tekanan yang 

berulang. Hal ini akan menyebabkan terganggunya sistem 

keseimbangan dalam tubuh karena semakin sering untuk 

menyamakan tekanan dalam tubuh dengan tekanan air di sekitarnya.  

Hal ini sesuai dengan teori bahwa semakin sering seseorang 

melakukan  penyelaman ulang, maka semakin banyak pula nitrogen 

yang terperangkap dalam  tubuh. Ketika penyelam turun ke dasar laut 

dan naik kembali ke permukaan kemudian turun lagi ke dasar laut, 

maka nitrogen dalam tubuhnya juga tidak  mendapatkan kesempatan 

untuk keluar seluruhnya (Syamila, 2017). Secara teoritis, nitrogen yang 
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terkandung dalam darah akibat penyelaman akan kembali normal 24 

jam setelah menyelam. Bila nitrogen belum normal dalam tubuh dan 

harus terpapar lagi maka akan menimbulkan Chokes atau Bends yang 

akan berakibat parah (Jusmawati, 2016). 

Namun temuan ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

Sukmajaya (2010), menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang 

bermakna antara frekuensi menyelam dengan kejadian dekompresi. 

Hal ini disebabkan karena sedikitnya jumlah kasus sehingga tidak 

cukup untuk menunjukkan hubungan antara faktor risiko frekuensi 

menyelam dengan kejadian penyakit dekompresi karena kemungkinan 

terjadi bias informasi 

3. Lama Menyelam 

Menyelam dengan menggunakan kompresor akan sangat 

membahayakan keselamatan penyelam karena udara yang dihirup 

oleh penyelam tergantung kestabilan mesin kompresor yang berada 

diatas kapal. Jika mesin kompresor mati atau selang udara dari 

kompresor terbelit maka akan menyebabkan terganggunya suplai 

udara dari permukaan ke penyelam sehingga akan berbahaya bagi 

penyelam (Luthfi, 2015). 

Lama menyelam merupakan faktor risiko kejadian penyakit 

dekompresi pada nelayan penyelam. Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan Jusmawati (2016) dan Duke (2017). Nelayan 
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penyelam dengan menggunakan kompresor akan sangat 

membahayakan keselamatan nyawa penyelam. 

Lama menyelam menggunakan kompresor yang tidak terukur 

akan memperbesar kemungkinan penyelam untuk menderita penyakit 

dekompresi karena udara terus dipasok dari permukaan air sehingga 

udara yang dihirup penyelam udara kotor karena tidak terdapat filter 

penyaringan udara pada kompresor. Untuk menghindari penyakit 

tersebut, maka perlu menggunakan tabel waktu yang sesuai standar. 

Selama ini para nelayan penyelam kompresor lebih mengacu pada 

target hasil tangkapan dibanding lamanya menyelam. Selama merasa 

masih mampu mencari hasil tangkapan di kedalaman tertentu makan 

nelayan akan terus bekerja sampai target hasil tangkapan terpenuhi. 

Peranan waktu atau lama penyelaman dalam mempengaruhi 

frekuensi gangguan kesehatan pada penyelam ditentukan oleh 

perubahan faktor etiologi timbulnya keadaan sakit pada para penyelam 

yaitu karena adanya perubahan tekanan udara yang tinggi. 

Penyelaman yang lama akan mempengaruhi penyerapan dan 

pelepasan gas dalam jaringan tubuh dan darah, terutama gas nitrogen, 

yaitu berubahnya komposisi gas akan menimbulkan penyakit 

dekompresi.   

Lama menyelam setiap individu berbeda tergantung pada 

kemampuannya menyelam di dalam air. Semakin lama seseorang 

menyelam artinya semakin sering menyamakan tekanan maka 
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semakin besar pula kemungkinannya untuk gagal dalam menyamakan 

tekanan tersebut. Sehingga setiap penyelaman harusnya memiliki 

rencana sebelumnya terkait durasi atau lama dalam menyelam 

(Navisah, 2017). Namun, temuan Sukmajaya (2010) menunjukkan 

tidak ada hubungan yang bermakna. Hal ini disebabkan karena subjek 

yang diteliti relatif sedikit sehingga tidak dapat menyatakan hubungan 

dengan faktor efek. 

4. Masa Kerja 

Masa kerja dapat menentukan lamanya seseorang terpapar 

dengan faktor risiko di tempat kerjanya. Semakin lama penyelam 

bekerja maka semakin besar pula paparan yang didapatkan pada 

lingkungannya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, 

kelumpuhan bahkan kematian (Syamila, 2017). Hasil penelitian 

menemukan bahwa masa kerja merupakan faktor risiko kejadian 

penyakit dekompresi.  

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Alaydrus (2014) dan 

Syam (2011) bahwa  semakin lama seseorang bekerja sebagai 

nelayan penyelam semakin  besar pula risiko untuk mengalami 

penyakit dekompresi. Karena semakin lama seseorang terpapar 

dengan perbedaan tekanan yang menyebabkan hilangnya efisiensi 

dan produktivitas kerja maka risiko untuk menderita penyakit 

dekompresi semakin besar.  
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Namun berbeda dengan penelitian Syamila (2017) dan Ekawati 

(2005) bahwa masa kerja tidak berpengaruh langsung dengan 

kejadian penyakit dekompresi pada nelayan. Selain masa kerja dapat 

menentukan lamanya seseorang terpapar dengan faktor risiko namun 

masa kerja yang lama juga dapat memberikan pengalaman yang lebih 

kepada nelayan penyelam karena semakin lama seseorang bekerja 

maka semakin banyak pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh 

sehingga seseorang yang bekerja lebih lama juga akan berhati-hati 

dan lebih memperhatikan prosedur penyelaman yang baik dan benar 

dalam menyelam. Selain itu diduga tidak adanya hubungan masa kerja 

disebabkan karena adanya faktor lain yang mempengaruhi yaitu 

karakteristik lingkungan penyelaman (perubahan tekanan udara) dan 

karakteristik faktor-faktor penyelaman. 

Hasil analisis multivariat pada penelitian ini menunjukkan bahwa 

masa kerja merupakan faktor risiko yang paling berpengaruh terhadap 

kejadian penyakit dekompresi sebesar 4,9 kali. Dimana variabel ini 

dikontrol oleh variabel yang lain yaitu kedalaman menyelam, frekuensi 

menyelam dan lama menyelam sehingga risikonya menjad lebih besar 

dibandingkan jika masa kerja berdiri sendiri sebagai faktor risiko. 

5. Cara Naik Ke Permukaan 

Cara naik ke permukaan yang biasa dilakukan oleh penyelam ada 

dua yaitu naik secara perlahan-lahan atau berhenti di kedalaman 

tertentu beberapa menit kemudian naik ke permukaan untuk 
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menghindari mendahului gelembung udara yang dikeluarkan oleh 

mulut atau hidung dan naik secara cepat dengan ditarik oleh petugas 

di atas kapal. Hasil penelitian ini menemukan bahwa cara naik ke 

permukaan secara cepat merupakan faktor risiko kejadian penyakit 

dekompresi pada nelayan penyelam. Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian Syamila (2017) dan Wahab (2008) pada penyelam Moroami. 

Cara naik ke permukaan secara langsung berpeluang menderita 

penyakit dekompresi 6 kali lebih besar dibanding naik ke permukaan 

secara perlahan.  

Dalam setiap penyelaman harusnya melakukan safety stop yaitu 

berhenti di kedalaman tertentu sebelum naik ke permukaan sambil 

melepas nitrogen yang terhisap ke dalam aliran darah. Hal ini sangat 

berguna untuk mengurangi risiko nelayan untuk mengalami penyakit 

dekompresi. Jika tidak melakukan hal ini maka kandungan nitrogen 

dalam darah akan sangat tinggi (Luthfi, 2015). Kesalahan prosedur 

penyelaman inilah yang dikenal dengan nitrogen narcosis, yang 

apabila tidak dipahami sejak awal akan menjadi bahaya, karena akan 

terjadi efek halusinasi berat di dalam air. 

Berdasarkan hasil temuan menunjukkan bahwa banyaknya 

nelayan penyelam di pulau barrang lompo yang melakukan teknik naik 

ke permukaan secara cepat menyebabkan banyak yang mengalami 

kejadian penyakit dekompresi. Salah satu faktor yang menyebabkan 

hal tersebut adalah mesin kompresor yang terkadang mati atau selang 
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yang tersambung dengan regulator terbelit sehingga menyebabkan 

suplai udara dari kompresor terhambat. Naik ke permukaan setelah 

menyelam akan mengakibatkan tekanan di dalam tubuh meningkat 

dibandingkan dengan tekanan di luar tubuh. Hal ini berarti gelembung 

nitrogen di dalam tubuh akan semakin membesar dan membutuhkan 

waktu yang lebih lama untuk menormalisasi tubuh ke keadaan semula 

(Jusmawati, 2016).  

Namun, hal ini tidak dapat menjamin penyelam tidak akan 

mengalami penyakit dekompresi karena untuk mencegah penyakit 

dekompresi, nelayan harus melakukan teknik naik ke permukaan 

dengan standar tertentu yang dihitung dan bergantung pada seberapa 

dalam dan seberapa lama penyelaman tersebut dilakukan. Jika 

penyelam naik ke permukaan secara cepat maka gelembung nitrogen 

juga semakin besar dan dapat menekan beberapa pembuluh darah 

dan bagian syaraf tubuh. Nelayan penyelam terkadang masih 

mengandalkan perasaan saat naik ke permukaan. Kurangnya 

pengetahuan dan rendahnya tingkat pendidikan nelayan penyelam 

menyebabkan mereka  tidak melakukan prosedur penyelaman yang 

baik dan benar (Rahmadayanti, 2017). 

6. Waktu Istirahat 

Istirahat setelah menyelam bermanfaat untuk melepaskan 

kandungan nitrogen dalam tubuh. Dimana waktu istirahat yang 

disarankan minimal 10 menit hingga 12 jam sebelum melakukan 
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penyelaman berikutnya. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa waktu 

istirahat sebelum melakukan penyelaman ulang di hari yang sama 

bukan merupakan faktor risiko kejadian penyakit dekompresi pada 

nelayan penyelam karena hampir seluruh responden memiliki waktu 

istirahat yang cukup (> 30 menit) sebelum melakukan penyelaman 

kembali sehingga berisiko rendah untuk menderita penyakit 

dekompresi.  

Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa waktu istirahat 

penyelam di pulau Barrang Lompo sebelum menyelam kembali 

ditentukan oleh lamanya nelayan lain dalam menyelam dan jumlah 

penyelam yang berada di dalam kapal. Setiap kapal dilengkapi dengan 

dua buah kompresor artinya setiap giliran penyelam terdapat 1-2 

nelayan penyelam yang turun melakukan penyelaman mencari hasil 

tangkapan. 

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di NTB 

(Sukmajaya 2010) dan di Karimunjawa (Kartono, 2007). Kecilnya 

jumlah subjek yang diteliti kemungkinan menjadi salah satu faktor tidak 

diperolehnya waktu istirahat sebagai faktor risiko kejadian penyakit 

dekompresi. Namun temuan ini berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan Syamila (2017) yang menemukan waktu istirahat secara 

bermakna berhubungan dengan kejadian dekompresi.  

Waktu istirahat diperlukan oleh penyelam untuk melakukan 

normalisasi terhadap zat nitrogen. Semakin lama waktu istirahat yang 
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dilakukan oleh penyelam maka makin banyak pula gas nitrogen yang 

dapat dikeluarkan untuk mengurangi terjadinya gelembung-gelembung 

gas dalam darah yang dapat menyebabkan penyakit dekompresi. 

Waktu istirahat yang diperlukan oleh penyelam tergantung kedalaman 

menyelam yang dicapai.  

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Jumlah sampel kasus yang sedikit dikarenakan kurang lengkapnya 

data yang dimiliki puskesmas sehingga peneliti kesulitan menemukan 

alamat responden dan sebagian besar sampel kasus ada yang merantau 

ataupun kembali ke daerah asal masing-masing untuk mencari 

pengobatan. Penelusuran data dilakukan secara retrospektif sehingga 

rentan terhadap bias informasi karena responden mengalami kesulitan 

dalam mengingat kembali informasi pada masa lalu. Selain itu, tidak 

dilakukannya screening terhadap penyelam mengenai penyakit 

dekompresi.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan mengacu 

kembali kepada rumusan masalah dan hipotesis, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut  : 

1. Ada risiko kedalaman menyelam terhadap kejadian penyakit 

dekompresi pada nelayan penyelam di Pulau Barrang Lompo Kota 

Makassar. 

2. Ada risiko frekuensi menyelam terhadap kejadian penyakit 

dekompresi pada nelayan penyelam di Pulau Barrang Lompo Kota 

Makassar. 

3. Ada risiko lama menyelam terhadap kejadian penyakit dekompresi 

pada nelayan penyelam di Pulau Barrang Lompo Kota Makassar. 

4. Ada risiko masa kerja terhadap kejadian penyakit dekompresi pada 

nelayan penyelam di Pulau Barrang Lompo Kota Makassar. 

5. Ada risiko cara naik ke permukaan terhadap kejadian penyakit 

dekompresi pada nelayan penyelam di Pulau Barrang Lompo Kota 

Makassar. 
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6. Tidak ada risiko waktu istirahat terhadap kejadian penyakit 

dekompresi pada nelayan penyelam di Pulau Barrang Lompo Kota 

Makassar. 

7. Masa kerja adalah variabel yang paling berisiko terhadap kejadian 

penyakit dekompresi pada nelayan penyelam di Pulau Barrang 

Lompo Kota Makassar. 

 

B. Saran 

1. Nelayan penyelam beserta seluruh anggota yang ikut dalam 

pencarian tangkapan perlu untuk menyusun rencana penyelaman 

sebelumnya sesuai dengan prosedur terkait kedalaman, frekuensi 

dan lama menyelam untuk mengurangi kejadian penyakit 

dekompresi 

2. Nelayan penyelam yang memiliki masa kerja > 5 tahun perlu untuk 

membatasi atau mengurangi frekuensi dalam melakukan 

penyelaman  

3. Nelayan penyelam perlu melakukan pemeriksaan rutin terkait 

kondisi kesehatan sebelum melakukan penyelaman dan menjaga 

perilaku hidup sehat khususnya bagi nelayan penyelam yang masa 

kerjanya lama 

4. Pihak puskesmas dan nelayan dapat bekerja sama untuk 

membentuk sebuah unit kesehatan di setiap RW sebagai wadah 

untuk bersosialisasi terkait penyakit dekompresi dan faktor 
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risikonya serta dapat memudahkan untuk melakukan pemeriksaan 

kesehatan yang rutin 

5. Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat perlu untuk 

menyediakan sarana kesehatan yang memadai terkait pengobatan 

dan pemulihan bagi nelayan penyelam yang mengalami penyakit 

dekompresi   
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Lampiran 1 

 

KUESIONER PENELITIAN 
 

ANALISIS FAKTOR RISIKO PENYAKIT DEKOMPRESI  

PADA NELAYAN PENYELAM DI PULAU BARANG LOMPO  

KOTA MAKASSAR TAHUN 2011-2017 

 
 

No. Kuesioner :  

Tanggal Wawancara : 

  KET : KASUS/KONTROL 

 

 

A. KARAKTERISTIK RESPONDEN 

A1 Kota  

A2 Kecamatan  

A3 Kelurahan / RW  

A4 Nama  

A5 Umur ……... Tahun 

A6 Pendidikan Terakhir 1. Tidak sekolah 

2. Tidak tamat SD 

3. Tamat SD 

4. Tamat SMP 

5. Tamat SMA 

6. Diploma / sarjana 

 

B. KEJADIAN DEKOMPRESI 

B1 Sejak kapan anda didiagnosis 

menderita penyakit dekompresi ? 
…….. tahun 

C. KEDALAMAN MENYELAM 

C1 

Berapa rata-rata kedalaman yang 

sering anda capai setiap 

melakukan penyelaman ? 

…… meter 
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A. FREKUENSI PENYELAMAN 

D1 Berapa kali rata-rata anda 

melakukan penyelaman dalam 

satu hari ? 

……. Kali 

B. LAMA MENYELAM 

E1 Berapa lama rata-rata waktu 

yang anda gunakan untuk 

melakukan penyelaman dalam 

satu kali menyelam ? 

………. Jam 

C. MASA KERJA 

F1 Sejak umur berapa anda 

melakukan penyelaman untuk 

pertama kalinya ? 

……  tahun 

F2 Berapa lama anda menjadi 

nelayan penyelam? 
……  tahun 

D. CARA NAIK KE PERMUKAAN 

G1 Bagaimana cara anda naik ke 

permukaan ? 

0. Langsung naik secara 

cepat 

1. Berhenti di setiap kedalam 

tertentu (perlahan) 

 

E. WAKTU ISTIRAHAT 

H1 Berapa lama waktu yang anda 

gunakan untuk istirahat sebelum 

melakukan penyelaman ulang di 

hari yang sama ? 

………  menit 
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Lampiran 2 

INFORMED CONSENT 

Yang bertanda tangan dibawah ini:  

Nama   :  

Tanggal lahir/umur : 

Alamat :  

No. Hp :  

Setelah mendengar/membaca dan mengerti penjelasan yang 

diberikan mengenai apa yang dilakukan pada penelitian ini, maka saya 

bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Saya mengerti bahwa pada 

penelitian ini maka ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus saya 

jawab, dan sebagai responden saya akan menjawab pertanyaan yang 

diajukan dengan jujur.  

Saya menjadi responden bukan karena adanya paksaan dari pihak 

lain, tetapi karena keinginan saya sendiri dan tidak ada biaya yang akan 

ditanggungkan kepada saya sesuai dengan penjelasan yang sudah 

dijelaskan oleh peneliti.  

Saya percaya bahwa keamanan dan kerahasiaan data yang 

diperoleh dari saya sebagai responden akan terjamin dan saya dengan ini 

menyetujui semua informasi dari saya yang dihasilkan pada penelitian ini 

dapat dipublikasikan dalam bentuk lisan maupun tulisan dengan tidak 

mencantumkan nama. Bila terjadi perbedaan pendapat dikemudian hari, 

kami akan menyelesaikannya secara kekeluargaan.   

   Makassar,                       2018 

    

 

 

 

                                                                         (                                           ) 

 

Penanggung Jawab Penelitian:  

Nama   : Dian Rezki Wijaya 

Alamat  : Perum. Al-Marhamah Depag Blok C16, Daya, Kota Makassar 

No. Hp : 085397115*** 
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Lampiran 3 

HASIL ANALISIS DATA SPSS 

 

A. Hasil analisis data univariat 

 
RW * kejadian dekompresi Crosstabulation 

   kejadian dekompresi 

Total    Kasus kontrol 

RW 1 Count 13 24 37 

% within kejadian dekompresi 27.7% 25.5% 26.2% 

2 Count 2 6 8 

% within kejadian dekompresi 4.3% 6.4% 5.7% 

3 Count 19 27 46 

% within kejadian dekompresi 40.4% 28.7% 32.6% 

4 Count 13 37 50 

% within kejadian dekompresi 27.7% 39.4% 35.5% 

Total Count 47 94 141 

% within kejadian dekompresi 100.0% 100.0% 100.0% 

 
kategori umur * kejadian dekompresi Crosstabulation 

   kejadian dekompresi 

Total    Kasus kontrol 

kategori umur 16-22 Count 3 15 18 

% within kejadian dekompresi 6.4% 16.0% 12.8% 

23-29 Count 13 32 45 

% within kejadian dekompresi 27.7% 34.0% 31.9% 

30-36 Count 11 36 47 

% within kejadian dekompresi 23.4% 38.3% 33.3% 

37-43 Count 8 7 15 

% within kejadian dekompresi 17.0% 7.4% 10.6% 

44-50 Count 8 2 10 

% within kejadian dekompresi 17.0% 2.1% 7.1% 

51-57 Count 3 1 4 

% within kejadian dekompresi 6.4% 1.1% 2.8% 

58-64 Count 1 1 2 

% within kejadian dekompresi 2.1% 1.1% 1.4% 

Total Count 47 94 141 

% within kejadian dekompresi 100.0% 100.0% 100.0% 
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pendidikan terakhir * kejadian dekompresi Crosstabulation 

   kejadian dekompresi 

Total    kasus kontrol 

pendidikan terakhir tidak tamat SD Count 16 7 23 

% within kejadian dekompresi 34.0% 7.4% 16.3% 

tamat SD Count 21 48 69 

% within kejadian dekompresi 44.7% 51.1% 48.9% 

tamat SMP Count 4 29 33 

% within kejadian dekompresi 8.5% 30.9% 23.4% 

Tamat SMA Count 6 10 16 

% within kejadian dekompresi 12.8% 10.6% 11.3% 

Total Count 47 94 141 

% within kejadian dekompresi 100.0% 100.0% 100.0% 

 
kelompok umur menyelam * kejadian dekompresi Crosstabulation 

   kejadian dekompresi 

Total    kasus kontrol 

kelompok umur menyelam 14-20 Count 40 66 106 

% within kejadian dekompresi 85.1% 70.2% 75.2% 

21-27 Count 5 27 32 

% within kejadian dekompresi 10.6% 28.7% 22.7% 

28-34 Count 2 1 3 

% within kejadian dekompresi 4.3% 1.1% 2.1% 

Total Count 47 94 141 

% within kejadian dekompresi 100.0% 100.0% 100.0% 

 
kedalaman menyelam * kejadian dekompresi Crosstabulation 

   kejadian dekompresi 

Total    Kasus kontrol 

kedalaman menyelam > 30 m Count 26 30 56 

% within kejadian dekompresi 55.3% 31.9% 39.7% 

<= 30 m Count 21 64 85 

% within kejadian dekompresi 44.7% 68.1% 60.3% 

Total Count 47 94 141 

% within kejadian dekompresi 100.0% 100.0% 100.0% 

 
frekuensi * kejadian dekompresi Crosstabulation 

   kejadian dekompresi 

Total    Kasus kontrol 

frekuensi > 2 kali sehari Count 28 25 53 

% within kejadian dekompresi 59.6% 26.6% 37.6% 

<= 2 kali sehari Count 19 69 88 

% within kejadian dekompresi 40.4% 73.4% 62.4% 

Total Count 47 94 141 

% within kejadian dekompresi 100.0% 100.0% 100.0% 
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lama menyelam * kejadian dekompresi Crosstabulation 

   kejadian dekompresi 

Total    Kasus kontrol 

lama menyelam > 60 menit Count 17 12 29 

% within kejadian dekompresi 36.2% 12.8% 20.6% 

<= 60 menit Count 30 82 112 

% within kejadian dekompresi 63.8% 87.2% 79.4% 

Total Count 47 94 141 

% within kejadian dekompresi 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
masa kerja * kejadian dekompresi Crosstabulation 

   kejadian dekompresi 

Total    Kasus kontrol 

masa kerja >= 5 tahun Count 43 68 111 

% within kejadian dekompresi 91.5% 72.3% 78.7% 

< 5 tahun Count 4 26 30 

% within kejadian dekompresi 8.5% 27.7% 21.3% 

Total Count 47 94 141 

% within kejadian dekompresi 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
cara naik ke permukaan * kejadian dekompresi Crosstabulation 

   kejadian dekompresi 

Total    kasus kontrol 

cara naik ke permukaan secara cepat Count 20 21 41 

% within kejadian dekompresi 42.6% 22.3% 29.1% 

perlahan-lahan Count 27 73 100 

% within kejadian dekompresi 57.4% 77.7% 70.9% 

Total Count 47 94 141 

% within kejadian dekompresi 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
waktu istirahat * kejadian dekompresi Crosstabulation 

   kejadian dekompresi 

Total    kasus kontrol 

waktu istirahat < 30 menit Count 5 3 8 

% within kejadian dekompresi 10.6% 3.2% 5.7% 

>= 30 menit Count 42 91 133 

% within kejadian dekompresi 89.4% 96.8% 94.3% 

Total Count 47 94 141 

% within kejadian dekompresi 100.0% 100.0% 100.0% 
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B. Hasil analisis data bivariat 

kedalaman menyelam * kejadian dekompresi 
Crosstab 

   kejadian dekompresi 

Total    Kasus kontrol 

kedalaman menyelam > 30 m Count 26 30 56 

% within kejadian dekompresi 55.3% 31.9% 39.7% 

<= 30 m Count 21 64 85 

% within kejadian dekompresi 44.7% 68.1% 60.3% 

Total Count 47 94 141 

% within kejadian dekompresi 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 

Value Df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 7.168a 1 .007   

Continuity Correctionb 6.224 1 .013   

Likelihood Ratio 7.107 1 .008   

Fisher's Exact Test    .010 .006 

Linear-by-Linear Association 7.118 1 .008   

N of Valid Casesb 141     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18.67. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 
Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for kedalaman 
menyelam (> 30 m / <= 30 m) 

2.641 1.285 5.428 

For cohort kejadian dekompresi 
= kasus 

1.879 1.180 2.994 

For cohort kejadian dekompresi 
= kontrol 

.711 .542 .934 

N of Valid Cases 141   

 

 

frekuensi * kejadian dekompresi 
Crosstab 

   kejadian dekompresi 

Total    kasus kontrol 

frekuensi > 2 kali sehari Count 28 25 53 

% within kejadian dekompresi 59.6% 26.6% 37.6% 

<= 2 kali sehari Count 19 69 88 

% within kejadian dekompresi 40.4% 73.4% 62.4% 

Total Count 47 94 141 

% within kejadian dekompresi 100.0% 100.0% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 14.526a 1 .000   

Continuity Correctionb 13.155 1 .000   

Likelihood Ratio 14.377 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 14.423 1 .000   

N of Valid Casesb 141     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17.67. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 
Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for frekuensi (> 2 kali 
sehari / <= 2 kali sehari) 

4.067 1.939 8.531 

For cohort kejadian dekompresi 
= kasus 

2.447 1.526 3.925 

For cohort kejadian dekompresi 
= kontrol 

.602 .443 .816 

N of Valid Cases 141   

 

 

lama menyelam * kejadian dekompresi 
Crosstab 

   kejadian dekompresi 

Total    Kasus kontrol 

lama menyelam > 60 menit Count 17 12 29 

% within kejadian dekompresi 36.2% 12.8% 20.6% 

<= 60 menit Count 30 82 112 

% within kejadian dekompresi 63.8% 87.2% 79.4% 

Total Count 47 94 141 

% within kejadian dekompresi 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 

Value df 
Asymp. Sig. 

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

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 10.506a 1 .001   

Continuity Correctionb 9.122 1 .003   

Likelihood Ratio 9.991 1 .002   

Fisher's Exact Test    .002 .002 

Linear-by-Linear Association 10.431 1 .001   

N of Valid Casesb 141     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.67. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for lama menyelam 
(> 60 menit / <= 60 menit) 

3.872 1.657 9.052 

For cohort kejadian dekompresi 
= kasus 

2.189 1.420 3.373 

For cohort kejadian dekompresi 
= kontrol 

.565 .361 .884 

N of Valid Cases 141   

 

  

masa kerja * kejadian dekompresi 
Crosstab 

   kejadian dekompresi 

Total    Kasus kontrol 

masa kerja >= 5 tahun Count 43 68 111 

% within kejadian dekompresi 91.5% 72.3% 78.7% 

< 5 tahun Count 4 26 30 

% within kejadian dekompresi 8.5% 27.7% 21.3% 

Total Count 47 94 141 

% within kejadian dekompresi 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 

Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 6.859a 1 .009   

Continuity Correctionb 5.764 1 .016   

Likelihood Ratio 7.737 1 .005   

Fisher's Exact Test    .009 .006 

Linear-by-Linear Association 6.811 1 .009   

N of Valid Casesb 141     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.00. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 
Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for masa kerja (>= 5 
tahun / < 5 tahun) 

4.110 1.341 12.595 

For cohort kejadian dekompresi 
= kasus 

2.905 1.133 7.451 

For cohort kejadian dekompresi 
= kontrol 

.707 .576 .867 

N of Valid Cases 141   

 

 
 



125 
 

cara naik ke permukaan * kejadian dekompresi 
Crosstab 

   kejadian dekompresi 

Total    kasus kontrol 

cara naik ke permukaan secara cepat Count 20 21 41 

% within kejadian dekompresi 42.6% 22.3% 29.1% 

perlahan-lahan Count 27 73 100 

% within kejadian dekompresi 57.4% 77.7% 70.9% 

Total Count 47 94 141 

% within kejadian dekompresi 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 

Value df 
Asymp. Sig. 

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

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 6.207a 1 .013   

Continuity Correctionb 5.266 1 .022   

Likelihood Ratio 6.032 1 .014   

Fisher's Exact Test    .018 .012 

Linear-by-Linear Association 6.163 1 .013   

N of Valid Casesb 141     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13.67. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 
Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for cara naik ke 
permukaan (secara cepat / 
perlahan-lahan) 

2.575 1.210 5.478 

For cohort kejadian dekompresi 
= kasus 

1.807 1.152 2.833 

For cohort kejadian dekompresi 
= kontrol 

.702 .509 .968 

N of Valid Cases 141   

 

 

waktu istirahat * kejadian dekompresi 
Crosstab 

   kejadian dekompresi 

Total    kasus kontrol 

waktu istirahat < 30 menit Count 5 3 8 

% within kejadian dekompresi 10.6% 3.2% 5.7% 

>= 30 menit Count 42 91 133 

% within kejadian dekompresi 89.4% 96.8% 94.3% 

Total Count 47 94 141 

% within kejadian dekompresi 100.0% 100.0% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 
Asymp. Sig. 

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

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 3.247a 1 .072   

Continuity Correctionb 2.004 1 .157   

Likelihood Ratio 3.020 1 .082   

Fisher's Exact Test    .117 .082 

Linear-by-Linear Association 3.224 1 .073   

N of Valid Casesb 141     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.67. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 
Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for waktu istirahat (< 
30 menit / >= 30 menit) 

3.611 .824 15.821 

For cohort kejadian dekompresi 
= kasus 

1.979 1.095 3.578 

For cohort kejadian dekompresi 
= kontrol 

.548 .222 1.351 

N of Valid Cases 141   

 

C. Hasil analisis data multivariat 

 
Omnibus Tests of Model Coefficients 

  Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 36.795 6 .000 

Block 36.795 6 .000 

Model 36.795 6 .000 

Step 2a Step -1.225 1 .268 

Block 35.569 5 .000 

Model 35.569 5 .000 

Step 3a Step -1.430 1 .232 

Block 34.140 4 .000 

Model 34.140 4 .000 

a. A negative Chi-squares value indicates that the Chi-squares 
value has decreased from the previous step. 

 
Model Summary 

Step -2 Log likelihood 
Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R 

Square 

1 142.702a .230 .319 

2 143.928a .223 .310 

3 145.357a .215 .299 

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter 
estimates changed by less than .001. 
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Classification Tablea 

 

Observed 

Predicted 

 kejadian dekompresi 
Percentage 

Correct  kontrol kasus 

Step 1 kejadian dekompresi kontrol 87 7 92.6 

kasus 23 24 51.1 

Overall Percentage   78.7 

Step 2 kejadian dekompresi kontrol 87 7 92.6 

kasus 24 23 48.9 

Overall Percentage   78.0 

Step 3 kejadian dekompresi kontrol 88 6 93.6 

kasus 27 20 42.6 

Overall Percentage   76.6 

a. The cut value is .500     

 
Variables in the Equation 

  

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95.0% C.I.for 
EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 1a kedalaman(1) .484 .436 1.232 1 .267 1.623 .690 3.814 

frekuensi(1) 1.128 .425 7.044 1 .008 3.090 1.343 7.108 

lama_menyelam1(1) 1.388 .521 7.099 1 .008 4.005 1.443 11.114 

masa_kerja(1) 1.371 .654 4.401 1 .036 3.940 1.094 14.189 

cara_naik_kepermukaan(1) .885 .439 4.068 1 .044 2.422 1.025 5.723 

waktu_istirahat(1) 1.145 .862 1.764 1 .184 3.143 .580 17.036 

Constant -3.180 .678 21.969 1 .000 .042   

Step 2a frekuensi(1) 1.235 .414 8.884 1 .003 3.438 1.526 7.742 

lama_menyelam1(1) 1.438 .513 7.859 1 .005 4.211 1.541 11.506 

masa_kerja(1) 1.510 .637 5.622 1 .018 4.525 1.299 15.761 

cara_naik_kepermukaan(1) .885 .436 4.115 1 .043 2.423 1.030 5.697 

waktu_istirahat(1) 1.001 .844 1.405 1 .236 2.721 .520 14.235 

Constant -3.137 .671 21.823 1 .000 .043   

Step 3a frekuensi(1) 1.192 .410 8.478 1 .004 3.295 1.477 7.352 

lama_menyelam1(1) 1.483 .509 8.503 1 .004 4.407 1.626 11.945 

masa_kerja(1) 1.598 .633 6.365 1 .012 4.943 1.428 17.108 

cara_naik_kepermukaan(1) .898 .435 4.264 1 .039 2.455 1.047 5.757 

Constant -3.144 .671 21.944 1 .000 .043   

a. Variable(s) entered on step 1: kedalaman, frekuensi, lama_menyelam1, masa_kerja, 
cara_naik_kepermukaan, waktu_istirahat. 
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Model if Term Removed 

Variable 
Model Log 
Likelihood 

Change in -2 Log 
Likelihood df 

Sig. of the 
Change 

Step 1 Kedalaman -71.964 1.225 1 .268 

Frekuensi -74.918 7.134 1 .008 

lama_menyelam1 -75.057 7.411 1 .006 

masa_kerja -73.941 5.180 1 .023 

cara_naik_kepermukaan -73.390 4.077 1 .043 

waktu_istirahat -72.250 1.797 1 .180 

Step 2 Frekuensi -76.511 9.095 1 .003 

lama_menyelam1 -76.103 8.279 1 .004 

masa_kerja -75.411 6.895 1 .009 

cara_naik_kepermukaan -74.026 4.124 1 .042 

waktu_istirahat -72.679 1.430 1 .232 

Step 3 Frekuensi -76.993 8.628 1 .003 

lama_menyelam1 -77.183 9.008 1 .003 

masa_kerja -76.656 7.955 1 .005 

cara_naik_kepermukaan -74.816 4.275 1 .039 

 

 
Variables not in the Equation 

   Score Df Sig. 

Step 2a Variables kedalaman(1) 1.241 1 .265 

Overall Statistics 1.241 1 .265 

Step 3b Variables kedalaman(1) .869 1 .351 

waktu_istirahat(1) 1.465 1 .226 

Overall Statistics 2.661 2 .264 

a. Variable(s) removed on step 2: kedalaman.   

b. Variable(s) removed on step 3: waktu_istirahat.  
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Lampiran 5 
 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

Wawancara dengan responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompresor, Selang dan pemberat yang digunakan untuk menyelam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapal yang digunakan nelayan penyelam mencari hasil tangkapan 
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Lampiran 8 
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Lampiran 8 
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