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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penyelaman adalah kegiatan yang dilakukan pada tekanan lebih dari 1 

atmosfer absolut, baik di dalam air (penyelaman basah) maupun di dalam ruang 

udara bertekanan tinggi (penyelaman kering).1 Penyelam (pekerja bawah air) 

secara umum dibedakan menjadi penyelam profesional dan penyelam tradisional. 

Penyelam profesional adalah orang yang melakukan kegiatan penyelaman 

berdasarkan tujuan, meliputi penyelam pekerja (penyelaman militer, penyelaman 

komersial, penyelaman ilmiah), dan penyelam rekreasi (penyelaman olahraga dan 

penyelaman rekreasi/wisata).  Penyelam tradisional adalah orang yang melakukan 

kegiatan penyelaman dengan menggunakan teknik tahan nafas (penyelaman tanpa 

alat bantu pernafasan) atau menggunakan kompresor sebagai alat bantu suplai 

udara dari permukaan (penyelaman dengan SSBA/Surface Supplied Breathing 

Apparatus).1,2  

Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2017, dari 82.190 desa di 

Indonesia, 12.827 desa (15,61%) merupakan desa pesisir. Penduduk Indonesia 

yang tinggal di kawasan pesisir (sekitar 60%), sebagian besar bermata 

pencaharian sebagai nelayan.3 Nelayan di Indonesia mencapai 30% dari 67 juta 

jiwa penduduk Indonesia yang bekerja pada bidang informal.4 Data Badan Pusat 

Statistik tahun 2017 menunjukkan jumlah nelayan di Indonesia sebanyak 

2.275.139 jiwa, dimana 95% diantaranya adalah nelayan tradisional termasuk 
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nelayan penyelam tradisional.3,5 Data Kementerian Kesehatan RI menunjukkan 

nelayan penyelam di Indonesia berjumlah lebih dari 1 juta jiwa, sebagian besar 

adalah nelayan penyelam tradisional. Penyelam tradisional biasanya kurang 

memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan 

kerja, sehingga berpotensi terkena penyakit dekompresi.6  

Menyelam dan paparan hiperbarik dikaitkan dengan sejumlah penyakit akut 

dan luka yang dikenali dengan baik, termasuk penyakit dekompresi.7 Penyakit 

dekompresi disebabkan oleh gelembung dalam darah atau setelah pengurangan 

tekanan lingkungan (dekompresi).8 Darah dan jaringan penyelam menyerap 

nitrogen tambahan dari paru-paru pada kedalaman.9 Jika seseorang naik terlalu 

cepat, kelebihan gas ini akan terpisah dari larutan dan dari gelembung. 

Gelembung-gelembung menghasilkan efek mekanik dan biokimia yang mengarah 

ke kondisi yang dikenal sebagai penyakit dekompresi.9,10 Pada kulit, gejalanya 

gatal atau terbakar biasanya disertai dengan ruam. Keterlibatan sistem limfatik 

menghasilkan pembengkakan kelenjar getah bening. Keterlibatan sistem 

muskuloskeletal menghasilkan rasa sakit, yang dalam beberapa kasus dapat 

menyiksa. Pembentukan gelembung di otak dapat menghasilkan kebutaan, pusing, 

kelumpuhan dan bahkan tidak sadar dan kejang. Ketika sumsung tulang belakang 

terlibat, kelumpuhan dan atau kehilangan rasa terjadi. Gelembung di telinga 

bagian dalam menghasilkan gangguan pendengaran dan vertigo. Gelembung di 

paru-paru dapat menyebabkan batuk, sesak nafas, hipoksia, suatu kodisi yang 

disebut chokes. Sejumlah gelembung dalam sirkulasi dapat menyebabkan kolaps 

kardiovaskular dan kematian.9 Penyakit dekompresi merupakan risiko penyakit 
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akibat pekerjaan terutama pada penyelam atau nelayan.11 Penyelam mengalami 

kerusakan neurologis, sakit kejiwaan, kelupaan atau kehilangan konsentrasi 

setelah bekerja lebih lama sebagai penyelam dan menderita penyakit 

dekompresi.7,12  

Proporsi kejadian penyakit dekompresi di Amerika Serikat sebanyak 1.100 

kasus penyakit dekompresi setiap tahunnya.13 Pada militer Amerika Serikat, 

Inggris dan Kanada antara tahun 1944 – 1997, dilaporkan sebanyak 190 kejadian 

penyakit dekompresi.14 Kejadian penyakit dekompresi pada penyelam gua di 

Australia diperkirakan 2,8 per 10.000 penyelam (0,028%).15 Kejadian penyakit 

dekompresi pada penyelam SCUBA Amerika serikat sebanyak 1 per 280 pada 

penyelam komersial.16 Angka kematian penyelam profesional di Norwegia adalah 

23 per 1.000 populasi.17 Sedangkan Annual Fatality Rate (AFR) pada penyelam 

SCUBA di Amerika selama 2000-2006 adalah 16,4 kematian per 100.000 

penyelam.18 Hasil Riskesdas 2013 menunjukkan jumlah nelayan di Indonesia 

yang menunjukkan gejala penyakit dekompresi sebesar 15,3%.19 Data Dirjen 

P2PL Kementerian Kesehatan, dari 787 penyelam yang disurvei pada tahun 2008 

– 2012 sebanyak 1,9% penyelam mengalami kelumpuhan anggota gerak karena 

penyakit dekompresi pasca kegiatan penyelaman.6,20 Hasil penelitian Kementerian 

Kesehatan RI tahun 2006 di Pulau Bungin, Nusa Tenggara Barat menyebutkan 

sebanyak 57,5% nelayan penyelam menunjukkan gejala penyakit dekompresi 

berupa nyeri persendian, sedangkan di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta sebanyak 

6,91% mengalami kelainan dekompresi.21 Profil kesehatan nelayan di Kota 

Pekalongan dan Kabupaten Lombok Timur tahun 2004, sebanyak 35% nelayan di 
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Kota Pekalongan dan 59% nelayan di Kabupaten Lombok Timur mengalami 

gangguan kelainan pada persendian sebagai gejala penyakit dekompresi.22 Hasil 

penelitian Kartono pada tahun 2007 menyebutkan sebanyak 56,1% nelayan 

penyelam di Karimunjawa mengalami penyakit dekompresi.23 Penyelam 

tradisional yang menggunakan kompresor dapat menderita penyakit dekompresi 

berupa kelumpuhan bahkan kematian, yang dapat mempengaruhi kualitas 

hidupnya.6  

Kualitas hidup adalah persepsi individu terhadap posisi mereka dalam 

kehidupan, dalam konteks budaya dan sistem nilai dimana mereka tinggal dan 

hubungannya dengan tujuan, harapan, standar dan perhatian mereka.24 Sedangkan 

menurut Fallowfield (1990), kualitas hidup terkait kesehatan (Health Related 

Quality of Life/HRQL) meliputi kesejahteraan fisik, fungsional, sosial dan 

emosional dari individu.25 Penyakit dekompresi terjadi pada populasi kecil, namun 

merupakan masalah internasional karena meskipun manifestasinya sering ringan, 

potensi cedera permanen ada pada kasus yang berat, terutama jika tidak dikenali 

atau tidak diobati secara memadai. Penderita dekompresi yang dapat sembuh, 

biasanya tidak akan benar-benar terbebas dari beberapa gejala penyakit tersebut, 

sehingga akan mempengaruhi kualitas hidupnya.8,9 

Pengukuran kualitas hidup terkait kesehatan pada penyelam oleh Ross et 

al.(2007) menunjukkan penyelam mengalami kelupaan atau hilang konsentrasi 

sebanyak 18% (OR 3,8), gejala muskuloskeletal sebanyak 41% (OR 3,8) dan 

gangguan pendengaran sebanyak 16% (OR 1,6) dibandingkan bukan penyelam.26 

Diver health score (DHS) ditemukan meningkat satu unit setiap kenaikan 1% dari 
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risiko penyakit dekompresi. Peningkatan risiko penyakit dekompresi akan 

mengurangi status kesehatan penyelam sehingga kualitas hidup menurun.27 

Peningkatan usia, kebiasaan merokok, menunjukkan skor komponen fisik kualitas 

hidup terkait kesehatan yang lebih rendah. Sedangkan usia yang lebih muda, 

kebiasaan minum alkohol lebih dari 20 kali per bulan, riwayat menderita penyakit 

dekompresi neurologis menunjukkan skor komponen mental kualitas hidup terkait 

kesehatan yang lebih rendah.7 Kualitas hidup terkait kesehatan berkurang pada 

sampel penelitian penyelam. Setelah mengalami penyakit dekompresi selama karir 

menyelam berkontribusi secara signifikan terhadap penuruan semua skala SF-36. 

Paparan menyelam di kedalaman maksimal dihubungkan dengan penurunan 

kualitas hidup terkait kesehatan pada skala nyeri tubuh, skala kesehatan secara 

umum, skala vitalitas, skala fungsi sosial, skala peran emosional, dan skala 

kesehatan mental.28 Sundal et al. dalam studinya (2013), menyatakan mantan 

penyelam dengan riwayat hilang kesadaran (loss of consciousness) karena 

terputusnya gas untuk bernafas, memiliki skor kualitas hidup yang lebih rendah 

pada semua skala SF-36 dibandingkan dengan mantan penyelam dengan riwayat 

hilang kesadaran karena sebab lainnya dan mantan penyelam tanpa riwayat hilang 

kesadaran.29 Penyelam dengan riwayat penyakit dekompresi menunjukkan hasil 

tes memori yang buruk dan melaporkan lebih banyak gejala neuropsikiatrik.30 

Irgens et al. (2016) dalam studinya menyatakan menyelam berulang dalam hari 

yang sama, mempunyai riwayat penyakit dekompresi, mempunyai riwayat hilang 

kesadaran, menunjukkan skor komponen fisik dan mental kualitas hidup terkait 

kesehatan yang lebih rendah.31  
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Di Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara masih memiliki penyelam 

tradisional. Berdasarkan data dari Puskesmas Karimunjawa, kasus hiperbarik yang 

dialami oleh penyelam tradisional di Karimunjawa dari tahun 2003 – 2017 

terdapat 140 kasus dan terdapat 14 kematian. Tingginya kasus tersebut 

menunjukkan bahwa kasus hiperbarik, salah satunya penyakit dekompresi masih 

menjadi masalah di Karimunjawa. Duke et al. (2017) dalam studinya menyatakan 

beberapa faktor risiko yang berpengaruh terhadap kejadian penyakit dekompresi 

pada penyelam tradisional (studi kasus di Karimunjawa) adalah kedalaman 

menyelam ≥ 30 meter, lama menyelam ≥ 2 jam, dan anemia.32 Penelitian tersebut 

baru mengetahui beberapa faktor risiko yang berpengaruh terhadap kejadian 

penyakit dekompresi pada penyelam tradisional di Karimunjawa, tetapi belum 

mengetahui berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kualitas hidup penyelam 

tradisional penderita penyakit dekompresi. Kasus dekompresi yang berat, 

terutama jika tidak dikenali atau tidak diobati secara memadai berpotensi 

menimbulkan cedera permanen. Penderita dekompresi yang dapat sembuh, 

biasanya tidak akan benar-benar terbebas dari beberapa gejala penyakit tersebut 

dan meninggalkan gejala sisa (sekuele). Hal ini akan mempengaruhi kualitas 

hidup penderita penyakit dekompresi, yang menjadi masalah kesehatan.8,9 

Pekerjaan menyelam dengan berbagai risikonya harus dilakukan oleh penyelam 

tradisional, tetapi penyelam tradisional harus mengetahui apa yang harus 

dilakukan agar tidak terjadi penyakit dekompresi dan kualitas hidup buruk. 

Bahwasanya dari penelitian terdahulu belum diketahui berbagai faktor yang 

berpengaruh terhadap kualitas hidup penyelam tradisional penderita penyakit 
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dekompresi, maka kualitas hidup perlu diukur dengan menggunakan SF-36 untuk 

menyelidiki pengaruh faktor host dan environment pada kualitas hidup terkait 

kesehatan penyelam tradisional penderita penyakit dekompresi saat ini sehingga 

dapat diketahui apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi penyakit dekompresi 

dan kualitas hidup buruk. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, perlu dilakukan 

penelitian. Hal yang diteliti adalah usia, obesitas, anemia, kebiasaan merokok, 

kebiasaan konsumsi alkohol, riwayat hilang kesadaran selama menyelam, 

frekuensi riwayat penyakit dekompresi, riwayat penyakit komorbid hipertensi, 

riwayat penyakit komorbid diabetes mellitus, riwayat penyakit komorbid jantung, 

riwayat penyakit komorbid sesak nafas, kedalaman menyelam, lama menyelam, 

menyelam berulang dalam hari yang sama terhadap kualitas hidup penyelam 

tradisional penderita penyakit dekompresi. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi berbagai 

masalah sebagai berikut: 

1. Sebagian besar nelayan penyelam di Indonesia adalah nelayan penyelam 

tradisional, yang biasanya kurang memperhatikan hal-hal yang berhubungan 

dengan keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga berpotensi terkena 

penyakit dekompresi, yang dapat menurunkan kualitas hidupnya.6 

2. Proporsi kejadian penyakit dekompresi di Amerika Serikat sebanyak 1.100 

kasus setiap tahunnya, 190 kejadian pada militer Amerika Serikat, Inggris dan 

Kanada antara tahun 1944 – 1997, 2,8 per 10.000 penyelam pada penyelam 
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gua di Australia, 1 per 280 pada penyelam komersial SCUBA Amerika 

Serikat, 15,3% pada nelayan di Indonesia, dan 56,1% pada nelayan penyelam 

di Karimunjawa.13-16,19,23 

3. Data dari berbagai studi menyatakan penyelam mengalami penurunan 

kualitas hidup terkait kesehatan yang dikaitkan dengan usia, kedalaman 

menyelam, menyelam berulang dalam hari yang sama, kebiasaan merokok 

dan minum alkohol, riwayat hilang kesadaran, riwayat penyakit 

dekompresi.7,27-31 

4. Kasus hiperbarik yang dialami oleh penyelam tradisional di Karimunjawa 

dari tahun 2003 – 2017 terdapat 140 kasus dan 14 kematian. Tingginya kasus 

tersebut menunjukkan bahwa kasus hiperbarik, salah satunya penyakit 

dekompresi masih menjadi masalah di Karimunjawa. 

5. Kasus dekompresi yang berat, terutama jika tidak dikenali atau tidak diobati 

secara memadai berpotensi menimbulkan cedera permanen. Penderita 

dekompresi yang dapat sembuh, biasanya tidak akan benar-benar terbebas 

dari beberapa gejala penyakit tersebut dan meninggalkan gejala sisa 

(sekuele). Hal ini akan mempengaruhi kualitas hidup penderita penyakit 

dekompresi, yang menjadi masalah kesehatan.8,9 

6. Bahwasanya dari penelitian terdahulu belum diketahui berbagai faktor yang 

berpengaruh terhadap kualitas hidup penyelam tradisional penderita penyakit 

dekompresi, maka kualitas hidup perlu diukur dengan menggunakan SF-36 

untuk menyelidiki pengaruh faktor host dan environment pada kualitas hidup 

terkait kesehatan penyelam tradisional penderita penyakit dekompresi saat ini 



 

9 
 

sehingga dapat diketahui apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi penyakit 

dekompresi dan kualitas hidup buruk. 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, rumusan 

masalah dalam penelitian disusun sebagai berikut: 

1. Rumusan Masalah Umum 

Berbagai faktor host dan environment apakah yang mempengaruhi kualitas 

hidup penyelam tradisional penderita penyakit dekompresi? 

2. Rumusan Masalah Khusus 

a. Apakah usia berpengaruh terhadap kualitas hidup penyelam tradisional 

penderita penyakit dekompresi? 

b. Apakah obesitas berpengaruh terhadap kualitas hidup penyelam 

tradisional penderita penyakit dekompresi? 

c. Apakah anemia berpengaruh terhadap kualitas hidup penyelam 

tradisional penderita penyakit dekompresi? 

d. Apakah kebiasaan merokok berpengaruh terhadap kualitas hidup 

penyelam tradisional penderita penyakit dekompresi? 

e. Apakah kebiasaan konsumsi alkohol berpengaruh terhadap kualitas 

hidup penyelam tradisional penderita penyakit dekompresi? 

f. Apakah riwayat hilang kesadaran selama menyelam berpengaruh 

terhadap kualitas hidup penyelam tradisional penderita penyakit 

dekompresi? 

g. Apakah frekuensi riwayat penyakit dekompresi berpengaruh terhadap 

kualitas hidup penyelam tradisional penderita penyakit dekompresi? 
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h. Apakah riwayat penyakit komorbid hipertensi berpengaruh terhadap 

kualitas hidup penyelam tradisional penderita penyakit dekompresi? 

i. Apakah riwayat penyakit komorbid diabetes mellitus berpengaruh 

terhadap kualitas hidup penyelam tradisional penderita penyakit 

dekompresi? 

j. Apakah riwayat penyakit komorbid jantung berpengaruh terhadap 

kualitas hidup penyelam tradisional penderita penyakit dekompresi? 

k. Apakah riwayat penyakit komorbid sesak nafas berpengaruh terhadap 

kualitas hidup penyelam tradisional penderita penyakit dekompresi? 

l. Apakah kedalaman menyelam berpengaruh terhadap kualitas hidup 

penyelam tradisional penderita penyakit dekompresi? 

m. Apakah lama menyelam berpengaruh terhadap kualitas hidup penyelam 

tradisional penderita penyakit dekompresi? 

n. Apakah menyelam berulang dalam hari yang sama berpengaruh terhadap 

kualitas hidup penyelam tradisional penderita penyakit dekompresi? 

 

C. Orisinalitas Penelitian 

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kualitas hidup terkait kesehatan 

(Health Related Quality of Life/HRQL) pada penyelam pernah dilakukan 

sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kualitas hidup 

penyelam dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut. 
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Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu yang Berkaitan dengan Kualitas Hidup Penyelam 

 

No Peneliti Judul Penelitian Desain 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Jennie I 

Macdiarmid, 

John AS 

Ross, Claire 

L Taylor, 

Stephen J 

Watt, Wendy 

Adie, Liesl M 

Osman, et 

al.7  

Co-ordinated 

investigation into 

the possible long 

term health effects 

of diving at work. 

Examination of the 

long term health 

impact of diving: 

The ELTHI diving 

study. 

Case- 

control 

Usia, kebiasaan 

merokok, 

konsumsi 

alkohol, riwayat 

penyakit 

dekompresi. 

Peningkatan usia, 

kebiasaan merokok, 

menunjukkan skor 

komponen fisik 

HRQL lebih rendah. 

Usia lebih muda, 

minum alkohol lebih 

dari 20 kali per bulan, 

riwayat menderita 

penyakit dekompresi 

neurologis 

menunjukkan skor 

komponen mental 

HRQL lebih rendah. 

2. Dan 

McQueen,  

Gerry Kent, 

Andrew 

Murrison12 

Self-reported long-

term effects of 

diving and 

decompression 

illness in recreation 

SCUBA divers. 

Case- 

control 

Riwayat 

penyakit 

dekompresi. 

Melanjutkan karir 

menyelam setelah 

riwayat menderita 

penyakit dekompresi 

dapat meningkatkan 

angka kesakitan 

psikiatrik dan 

kerusakan neurologis. 

3. John AS 

Ross, 

Jennifer I. 

Macdiarmid, 

Liesl M. 

Osman, 

Stephen J. 

Watt, David 

J. Godden, 

Andrew 

Lawson.26  

Health status of 

professional divers 

and offshore oil 

industry workers. 

Case-

control 

Gejala terkait 

kesehatan: 

kelupaan atau 

hilang 

konsentrasi, 

gejala 

muskuloskeletal, 

gangguan 

pendengaran. 

Kelupaan atau hilang 

konsentrasi, gejala 

muskuloskeletal, 

gangguan 

pendengaran 

dihubungkan dengan 

penurunan komponen 

fisik dan mental 

HRQL. Penyelam 

mengalami kelupaan 

atau hilang 

konsentrasi (18%) 

dengan OR 3,8, 

gejala 

muskuloskeletal 

(41%) dengan OR 3,8 

dan gangguan 

pendengaran (16%) 

dengan OR 1,6. 
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4. Doolette 

David J, 

Gorman 

DF.27  

Evaluation of 

decompression 

safety in an 

occupational diving 

group using self 

reported diving 

exposure and 

health status. 

Cross-

sectional 

Profil menyelam Evaluasi penyakit 

dekompresi terhadap 

status kesehatan 

penyelam pekerja 

menunjukkan bahwa 

setiap 1% 

peningkatan risiko 

penyakit dekompresi 

akan meningkatkan 

satu unit DHS (Diver 

Health Score), yang 

berarti status 

kesehatan penyelam 

menurun. 

5. Agot Irgens,  

Marit 

Gronning,  

Kari Troland,  

Endre 

Sundal,  

Harald  

Nyland,  

Einar 

Thorsen28 

Reduced health-

related quality of 

life in former North 

Sea divers is 

associated with 

decompression 

sickness 

Cross- 

sectional 

Menyelam pada 

kedalaman 

maksimal, 

riwayat penyakit 

dekompresi. 

Penurunan skor 

HRQL linier dengan 

menyelam pada 

kedalaman maksimal.  

Penyelam dengan 

riwayat DCS 

mempunyai skor 

lebih rendah pada 

semua skala SF-36. 

6. Endre 

Sundal, Agot 

Irgens, Kari 

Troland, 

Einar 

Thorsen, 

Marit 

Gronning.29  

Prevalence and 

causes of loss of 

consciousness in 

former North Sea 

occupational 

divers. 

Cohort Kejadian hilang 

kesadaran (loss 

of 

consciousness) 

Mantan penyelam 

dengan riwayat 

hilang kesadaran 

karena terputusnya 

gas untuk bernafas, 

memiliki skor 

kualitas hidup yang 

lebih rendah pada 

semua skala SF-36 

dibandingkan dengan 

mantan penyelam 

dengan riwayat 

hilang kesadaran 

karena sebab lainnya 

dan mantan penyelam 

tanpa riwayat hilang 

kesadaran. 
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7. Rita Bast-

Pettersen, 

Skare Oivind, 

Karl-

Christian 

Nordby, 

Marit 

Skogstad.30  

A twelve-year 

longitudinal study 

of neuro-

psychological 

function in non-

saturation 

professional divers. 

Cohort Riwayat 

penyakit 

dekompresi. 

Penyelam dengan 

riwayat penyakit 

dekompresi 

menunjukkan hasil 

tes memori yang 

buruk dan 

melaporkan lebih 

banyak gejala 

neuropsikiatrik. 

8. Agot Irgens,  

Kari Troland, 

Rune 

Djurhuus, 

Marit 

Gronning31 

Diving exposure 

and health effects 

in divers working 

in different areas of 

professional diving 

Cross-

sectional 

Tidak libur 

setelah 

menyelam 3 

hari, menyelam 

berulang dalam 

hari yang sama, 

riwayat penyakit 

dekompresi, 

riwayat hilang 

kesadaran. 

Tidak libur setelah 

menyelam 3 hari, 

menyelam berulang 

dalam hari yang 

sama, mempunyai 

riwayat penyakit 

dekompresi, 

mempunyai riwayat 

hilang kesadaran, 

menunjukkan skor 

komponen fisik dan 

mental HRQL yang 

lebih rendah. 

 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. 

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah: 

1. Variabel dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas hidup penyelam 

tradisional penderita penyakit dekompresi. Variabel dependen diukur dengan 

menggunakan kuesioner Short Form 36 (SF-36), merupakan alat ukur untuk 

menilai kualitas hidup yang terdiri dari 36 butir pertanyaan. Pengukuran ini 

menghasilkan nilai skor kualitas hidup dengan rentang nilai 0 – 100. Nilai 

skor kualitas hidup 51 – 100 mempunyai kualitas hidup yang baik, nilai skor 

kualitas hidup 0 – 50 mempunyai kualitas hidup yang buruk. 
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2. Variabel independen 

Variabel independen adalah penambahan variabel obesitas, anemia, riwayat 

penyakit komorbid hipertensi, riwayat penyakit komorbid diabetes mellitus, 

riwayat penyakit komorbid jantung, riwayat penyakit komorbid sesak nafas. 

3. Subyek penelitian 

Subyek penelitian ini adalah penyelam tradisional penderita penyakit 

dekompresi. Subyek penelitian diperoleh dari data sekunder, dimana penyakit 

dekompresi diukur melalui diagnosa gejala penyakit dekompresi sampai 48 

jam setelah menyelam, pemeriksaan dilakukan oleh dokter Lembaga 

Kesehatan Kelautan TNI AL (LAKESLA) Drs. Med. R. Rijadi S., Phys 

Surabaya dan Puskesmas Karimunjawa. 

4. Desain penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian mix methode, penggabungan penelitian 

kuantitatif observasional analitik dengan desain kasus kontrol ditunjang 

dengan penelitian kualitatif melalui cara FGD (Focus Group Discussion). 

5. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian di Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Umum 

Menjelaskan pengaruh berbagai faktor host dan environment terhadap 

kualitas hidup penyelam tradisional penderita penyakit dekompresi. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Membuktikan pengaruh usia terhadap kualitas hidup penyelam 

tradisional penderita penyakit dekompresi. 

b. Membuktikan pengaruh obesitas terhadap kualitas hidup penyelam 

tradisional penderita penyakit dekompresi. 

c. Membuktikan pengaruh anemia terhadap kualitas hidup penyelam 

tradisional penderita penyakit dekompresi. 

d. Membuktikan pengaruh kebiasaan merokok terhadap kualitas hidup 

penyelam tradisional penderita penyakit dekompresi. 

e. Membuktikan pengaruh kebiasaan konsumsi alkohol terhadap kualitas 

hidup penyelam tradisional penderita penyakit dekompresi. 

f. Membuktikan pengaruh riwayat hilang kesadaran selama menyelam 

terhadap kualitas hidup penyelam tradisional penderita penyakit 

dekompresi. 

g. Membuktikan pengaruh frekuensi riwayat penyakit dekompresi terhadap 

kualitas hidup penyelam tradisional penderita penyakit dekompresi. 

h. Membuktikan pengaruh riwayat penyakit komorbid hipertensi terhadap 

kualitas hidup penyelam tradisional penderita penyakit dekompresi. 

i. Membuktikan pengaruh riwayat penyakit komorbid diabetes mellitus 

terhadap kualitas hidup penyelam tradisional penderita penyakit 

dekompresi. 

j. Membuktikan pengaruh riwayat penyakit komorbid jantung terhadap 

kualitas hidup penyelam tradisional penderita penyakit dekompresi. 
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k. Membuktikan pengaruh riwayat penyakit komorbid sesak nafas terhadap 

kualitas hidup penyelam tradisional penderita penyakit dekompresi. 

l. Membuktikan pengaruh kedalaman menyelam terhadap kualitas hidup 

penyelam tradisional penderita penyakit dekompresi. 

m. Membuktikan pengaruh lama menyelam terhadap kualitas hidup 

penyelam tradisional penderita penyakit dekompresi. 

n. Membuktikan pengaruh menyelam berulang dalam hari yang sama 

terhadap kualitas hidup penyelam tradisional penderita penyakit 

dekompresi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) 

Sebagai rujukan dan acuan peneliti dalam minat kesehatan 

penyelaman untuk pengembangan lebih lanjut, serta memberikan gambaran 

berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kualitas hidup penyelam 

tradisional penderita penyakit dekompresi. 

2. Bagi Pelayanan Kesehatan 

a. Bagi Puskesmas  

 Sebagai informasi dan masukan dalam pelaksanaan surveilans, 

pencegahan, penanggulangan penyakit akibat penyelaman dan evaluasi 

program upaya kesehatan kerja di wilayah Puskesmas. Manfaat ke 

depan adalah sebagai upaya pengelolaan program untuk mencegah 
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terjadinya penyakit dekompresi dan kualitas hidup buruk akibat 

penyakit dekompresi tersebut. 

b. Bagi Kantor Kesehatan Pelabuhan 

 Sebagai informasi dan masukan dalam pelaksanaan surveilans 

dan pencegahan penyakit akibat penyelaman di wilayah kerja Kantor 

Kesehatan Pelabuhan.  

3. Bagi Masyarakat 

Sumber informasi bagi masyarakat tentang berbagai faktor yang 

berpengaruh terhadap kualitas hidup penyelam tradisional penderita 

penyakit dekompresi, sehingga dapat mencegah terjadinya penyakit 

dekompresi dan kualitas hidup buruk akibat penyakit dekompresi tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


