
BAB III

KERANGKA TEORI, KONSEP DAN HIPOTESIS

A. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
1. Kerangka teori

Penyakit dekompresi adalah suatu penyakit atau kelainan-kelainan yang

disebabkan  oleh  pelepasan  dan  mengembangnya  gelembung-gelembung  gas

dari  fase  larut  dalam  darah  atau  jaringan  akibat  penurunan  tekanan  di

sekitarnya. Hukum Henry menyatakan banyaknya gas yang terlarut di dalam

cairan adalah sebanding dengan tekanan gas di atas cairan tersebut. Dengan

bertambahnya  kedalaman,  semakin  besar  tekanan  atmosfir  yang  diterima,

kelarutan gas dalam cairan tubuh semakin tinggi, sehingga bila penyelam naik

ke  permukaan  dengan  cepat,  gas  yang  larut  dalam  cairan  tubuh  akan

mengembang  dengan  cepat  membentuk  gelembung  gas  nitrogen  yang  akan

menyebabkan  penyumbatan,  kerusakan  jaringan/sel.  Lama  menyelam  akan

mempengaruhi jumlah penyerapan dan pelepasan gas dalam darah dan jaringan

tubuh, sehingga mempengaruhi jumlah gas nitrogen yang ada dalam darah dan

jaringan  tubuh. Terlalu  lama  menyelam juga  dapat  menyebabkan  dehidrasi.

Dehidrasi dapat mengubah removal gas inert dengan mengurangi aliran darah

ke jaringan perfusi buruk, atau dapat menurunkan tegangan permukaan dengan

demikian memfasilitasi  pembentukan gelembung dan menyebabkan penyakit

dekompresi.  Pada  penyelaman  berulang,  nitrogen  dalam  darah  pada

penyelaman  pertama  belum semua  dinetralisir,  sehingga  apabila  melakukan
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penyelaman berulang maka nitrogen di dalam darah akan bertambah. Formasi

gelembung dari gas inert terlarut setelah penyelaman pertama dapat bertindak

sebagai benih untuk gelembung yang lebih besar pada penyelaman berulang.

Usia  yang menjadi  faktor  risiko  terjadinya  penyakit  dekompresi  yaitu

kurang  dari  16  tahun  karena  emosi  kurang  stabil  dan  lebih  dari  40  tahun.

Bertambahnya usia dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit dekompresi

dihubungkan dengan peningkatan emboli gas vena, penurunan kebugaran fisik,

penurunan kemampuan mengimbangi kerusakan, dan persentase lemak tubuh

yang lebih tinggi (obesitas).

Merokok  dapat  menjadi  faktor  risiko  terjadinya  penyakit  dekompresi.

Salah satu bahan pada rokok, karbon monoksida (CO) mempunyai daya ikat

yang  kuat  terhadap  sel  darah  merah  dibandingkan  dengan  oksigen.  Karbon

monoksida  meningkatkan penyimpanan kolesterol  di  pembuluh darah  arteri,

sehingga dapat meningkatkan lemak tubuh. Kebiasaan minum alkohol selain

mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, juga dapat meningkatkan lemak darah

pada penyelam, sehingga dapat memicu terjadinya obesitas.

Anemia menyebabkan transportasi sel darah merah terganggu, jaringan

tubuh akan kekurangan oksigen guna menghasilkan energi yang mempengaruhi

kebugaran  fisik,  sehingga  rentan  terhadap  terjadinya  penyakit  dekompresi.

Penyelam dengan riwayat penyakit dekompresi, memiliki risiko untuk terkena

penyakit  dekompresi kembali  karena kemampuan tubuh untuk mengimbangi

formasi gelembung berikutnya menjadi berkurang. 
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Paparan  dingin  menyebabkan  perubahan  suhu  penyelam  selama

penyelaman. Jika serapan nitrogen terjadi ketika suhu tubuh penyelam hangat

dan aliran darah ke perifer baik,  serta eliminasi nitrogen terjadi ketika suhu

tubuh  penyelam dingin  dan  aliran  darah  perifer  berkurang,  maka  eliminasi

nitrogen akan menjadi lebih lambat daripada serapan nitrogen, sehingga dapat

meningkatkan  jumlah  gelembung  gas  nitrogen  dalam  aliran  darah.  Ketika

gelembung gas nitrogen terjebak dalam aliran darah otak, akan menyebabkan

hilang kesadaran dan timbul penyakit dekompresi.

Penyakit penyerta (komorbid) baik hipertensi, diabetes mellitus, penyakit

jantung maupun sesak nafas membatasi penyelam dalam melakukan aktivitas

fisik sehingga penyelam tidak dapat bekerja. Diabetes mellitus dihubungkan

dengan masalah yang membatasi kemampuan fisik untuk menyelam. Penyakit

penyerta hipertensi  dan diabetes mellitus juga dapat  menyebabkan dehidrasi

yang  meningkatkan  risiko  terjadinya  penyakit  dekompresi.  Sumbatan

gelembung-gelembung gas dalam jumlah besar pada sirkulasi pulmoner akan

memberikan gejala gangguan pernafasan berupa sesak nafas, batuk-batuk non

produktif  dan  nyeri  dada  (chokes).  Sumbatan  pada  sirkulasi  pulmoner  bisa

menimbulkan gejala  payah jantung kanan.  Gejala  iskemia  otot  jantung bisa

timbul  bilamana  ada  emboli  arterial  yang  masuk  pembuluh  darah  koroner,

sehingga menimbulkan penyakit dekompresi. Berbagai faktor risiko terjadinya

penyakit  dekompresi  dapat  mempengaruhi  status  kesehatan  penyelam yang

selanjutnya  mempengaruhi  kualitas  hidup  penyelam  tradisional  penderita

penyakit dekompresi.
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Gambar 3.1. Kerangka Teori
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2. Kerangka Konsep
Berdasarkan  kerangka  teori  di  atas,  peneliti  memilih  beberapa  faktor

yang dapat diukur dan diteliti sebagai variabel penelitian, yang disusun dalam

kerangka konsep seperti terlihat pada gambar 3.2 di bawah ini. Variabel yang

diteliti  dalam  penelitian  ini  meliputi  variabel  confounding dan  variabel

independen (faktor host dan environment). Variabel independen dari faktor host

adalah  adalah  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. Variabel independen dari faktor  environment

adalah kedalaman menyelam, lama menyelam, menyelam berulang dalam hari

yang  sama.  Usia  sebagai  variabel  confounding akan  dimasukkan  sebagai

variabel yang akan diteliti.

             Variabel independen       Variabel dependen

Faktor host:
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Faktor environment:

             

                          Variabel confounding:   

Gambar 3.2. Kerangka Konsep

B. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori yang  telah  dipaparkan, maka hipotesis yang diajukan

adalah :

1. Hipotesis Mayor
Berbagai  faktor  host dan  environment berpengaruh  terhadap  kejadian

kualitas hidup buruk penyelam tradisional penderita penyakit dekompresi.
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2. Hipotesis Minor
a. Usia  >  40  tahun  berpengaruh  terhadap  kejadian  kualitas  hidup  buruk

penyelam tradisional penderita penyakit dekompresi.
b. Obesitas berpengaruh terhadap  kejadian kualitas hidup buruk penyelam

tradisional penderita penyakit dekompresi.
c. Menderita anemia berpengaruh terhadap  kejadian kualitas hidup buruk

penyelam tradisional penderita penyakit dekompresi.
d. Kebiasaan merokok berpengaruh terhadap kejadian kualitas hidup buruk

penyelam tradisional penderita penyakit dekompresi.
e. Kebiasaan  konsumsi  alkohol  berpengaruh  terhadap  kejadian  kualitas

hidup buruk penyelam tradisional penderita penyakit dekompresi.
f. Ada riwayat  hilang kesadaran selama menyelam berpengaruh terhadap

kejadian kualitas  hidup buruk penyelam  tradisional penderita  penyakit

dekompresi.
g. Frekuensi riwayat  penyakit  dekompresi  > 1 kali  berpengaruh terhadap

kejadian kualitas  hidup buruk penyelam  tradisional penderita  penyakit

dekompresi.
h. Ada riwayat penyakit komorbid hipertensi berpengaruh terhadap kejadian

kualitas  hidup  buruk penyelam  tradisional penderita  penyakit

dekompresi.
i. Ada riwayat penyakit komorbid diabetes mellitus berpengaruh terhadap

kejadian kualitas  hidup buruk penyelam  tradisional penderita  penyakit

dekompresi.
j. Ada riwayat penyakit komorbid jantung berpengaruh terhadap  kejadian

kualitas  hidup  buruk penyelam  tradisional penderita  penyakit

dekompresi.
k. Ada  riwayat  penyakit  komorbid  sesak  nafas  berpengaruh  terhadap

kejadian kualitas  hidup buruk penyelam  tradisional penderita  penyakit

dekompresi.
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l. Kedalaman menyelam ≥ 30 meter berpengaruh terhadap kejadian kualitas

hidup buruk penyelam tradisional penderita penyakit dekompresi.
m. Lama menyelam ≥ 2 jam berpengaruh terhadap  kejadian kualitas hidup

buruk penyelam tradisional penderita penyakit dekompresi.
n. Menyelam  berulang  dalam  hari  yang  sama  berpengaruh  terhadap

kejadian kualitas  hidup buruk penyelam  tradisional penderita  penyakit

dekompresi.
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