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BAB I   

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penyelaman adalah kegiatan yang dilakukan di dalam air yang dikenal dengan 

penyelaman basah, maupun di dalam ruang udara bertekanan tinggi (RUBT) disebut 

dengan penyelaman kering pada tekanan lebih dari 1 atmosfir absolut.
1,2,3,4 

Kegiatan 

penyelaman seharusnya dilihat sebagai suatu kegiatan mencari nafkah dengan 

lingkungan kerja penyelaman.
4,5 

Lingkungan penyelaman memiliki faktor risiko yang 

mempengaruhi kondisi fisik penyelam yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, 

bahkan mempunyai risiko tinggi terhadap kejadian kesakitan, kelumpuhan/kecacatan, 

sampai dengan kematian.
6,7,8

 Risiko dimaksud tidak hanya akibat penyelaman, tetapi 

juga dipengaruhi oleh lingkungan bawah air, teknik penyelaman, peralatan yang 

digunakan, kondisi fisik dan mental penyelam, juga karena perbedaan tekanan.
8 

Indonesia merupakan negara kepulauan, memiliki 17.508 pulau, tersebar dari 

Sabang sampai Merauke dengan wilayah laut seluas 5,8 juta km
2
 dan garis pantai 

sepanjang 81.000 km, Bisa dikatakan lebih dari 70 persen wilayah Indonesia 

merupakan lautan sehingga laut dijadikan sebagai lapangan pekerjaan.
9,10

 Data Badan 

Pusat Statistik (2017), dari 82.190 desa di Indonesia, 15,61% atau sebanyak 12.827 

desa berada di tepi laut. Potensi desa tahun 2014 mencatat 21,16% desa sebagian besar 

penduduknya mempunyai sumber penghasilan utama pada subsektor perikanan, dengan 
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jumlah nelayan sebanyak 2.275.139 jiwa, dimana 95% diantaranya adalah nelayan 

tradisional termasuk nelayan penyelam tradisional.
11

 

Penyelam dibedakan menjadi penyelam profesional berdasarkan peruntukan 

bekerja dan penyelam tradisional atau penyelam pekerja. Penyelam profesional antara 

lain pekerja rig untuk pengeboran minyak lepas pantai, pemasangan dan pengelasan 

pipa dalam laut dan penyelam militer. Sedangkan penyelam  tradisional antara lain 

penyelam mutiara, nelayan penyelam  ikan hias, dan petani rumput laut.
12 

Penyelam 

tradisional adalah orang yang melakukan kegiatan penyelaman dengan teknik tahan 

nafas dan/ atau dengan menggunakan suplai udara dari permukaan laut yang dialirkan 

melalui kompresor udara (Surface Supplied Breathing Apparatus/SSBA).
1,3,13 

 

Permasalahan kesehatan nelayan penyelam tradisional selain masalah kesehatan 

pada umumnya di darat, juga dengan permasalahan lingkungan hiperbarik yaitu 

lingkungan bertekanan tinggi lebih dari 1 atmosfir.
14

 Perubahan tekanan pada 

kedalaman 17 kaki pertama di bawah air setara dengan perubahan tekanan pada 

ketinggian 18.000 kaki diatas bumi. Dengan demikian, perubahan tekanan lingkungan 

terjadi lebih cepat pada saat menyelam dibandingkan pada saat terbang.
15,16 

Perubahan 

tekanan udara (tekanan barometrik) di dalam rongga udara fisiologis dalam tubuh 

dengan tekanan disekitarnya, dapat menyebabkan kerusakan jaringan tubuh yang di 

sebut barotrauma. Barotrauma dapat terjadi pada bagian tubuh yang berongga, antara 

lain paru-paru, sinus-sinus paranasalis, dan telinga.
1,16,17
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Telinga adalah salah satu organ tubuh yang sangat sensitif terhadap perubahan 

tekanan udara ataupun air. Dimana pada saat penyelam turun dan tekanan air naik 

menyebabkan tekanan yang makin tinggi pada permukaan luar gendang telinga. Dalam 

kondisi ini saluran tuba eustachius akan terbuka dan tekanan udara dibagian belakang 

gendang telinga akan menyeimbangkan dengan tekanan diluar. Jika saluran tuba 

eustachius tidak terbuka, dan udara tak dapat masuk ke dalam rongga udara untuk 

menyamakan tekanan, maka gendang telinga akan membengkak dan tekanan di luar 

akan mendorong gendang telinga kedalam sehingga menyebabkan rasa sakit. 

Menyelam secara cepat turun ke kedalaman sewaktu menyelam dan naik ke 

permukaan menimbulkan masalah, sebab tubuh tidak bisa beradaptasi dengan cepat 

terhadap perubahan tekanan.
 
Perubahan tekanan relatif terbesar dalam menyelam terjadi 

di dekat permukaan, terutama pada kedalaman 10 meter pertama.
18

 Dengan demikian 

cedera paling banyak terjadi pada kedalaman yang dangkal yaitu pada kedalaman hanya 

4,3 hingga 17,4 kaki (1,3 – 5,3 meter). Perubahan tekanan pada kedalaman tersebut 

dapat menyebabkan pecahnya membran timpani.
15 

Kecepatan dan besarnya perubahan 

tekanan berpengaruh terhadap terjadinya barotrauma telinga.
19,20 

Secara anatomi telinga 

terbagi atas barotrauma telinga luar, barotrauma telinga tengah dan barotrauma telinga 

dalam, tergantung dari bagian yang terkena.
1
  

Barotrauma paling sering terjadi pada telinga tengah, hal ini terutama karena 

rumitnya fungsi tuba eustachius. Barotrauma pada telinga tengah dapat terjadi saat 

menyelam ataupun saat terbang. Insidens barotrauma pada telinga tengah realitf tinggi 
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pada saat menyelam di bandingkan saat terbang.
17

 Barotrauma telinga tengah dibedakan 

atas barotrauma telinga waktu turun (descent) dan barotrauma telinga waktu naik 

(ascent).
16,17 

Berdasarkan kelainan membran timpani pada pemeriksaan otoskopi, 

barotrauma telinga tengah waktu turun (descent) dibagi menjadi derajat 0 yaitu hanya 

keluhan tanpa gejala pada membrane  timpani, derajat I injeksi dan perdarahan sedikit 

pada membrane timpani, derajat II perdarahan sedang pada membrane timpani, derajat 

III perdarahan yang luas pada membrane timpani, derajat IV membrane timpani tampak 

biru gelap karena adanya darah dalam cavum timpani dan derajat V perforasi membrane 

timpani dan perdarahan bebas dalam  cavum timpani.
1 

Barotrauma pada telinga tengah adalah masalah kesehatan yang umum pada 

penyelam dan siapa pun dapat mengalaminya. Namun demikian, dapat dicegah dengan 

langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan jika penyelam mau menaati peraturan 

yang berlaku.
17,21 

Penyelam tradisional umumnya kurang memperhatikan hal-hal yang 

berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga berpotensi terkena 

barotrauma telinga tengah.
22

 Barotrauma telinga tengah terjadi pada 30% saat 

menyelam pertama kali dan 10% pada penyelam yang telah sering melakukan 

penyelaman.
23  

Goplen et al. (2009) melakukan penelitian di Statens dykkerskole (Norwegian State 

Diving School) menemukan 17 dari 47 penyelam atau 36% penyelam mengalami 

barotrauma telinga tengah.
24

 Di Indonesia, kejadian tentang barotrauma pada penyelam 

tradisional di Kepulauan Seribu, Pulau Panggang dan Pulau Pramuka tahun 1994-1996 
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menunjukkan 41,37% mengalami barotrauma telinga.
25

 Penelitian Kartono di Pulau 

Karimunjawa Kabupaten Jepara tahun 2007 menyebutkan barotrauma yang paling 

banyak terjadi adalah gangguan pendengaran yaitu sebanyak 43,2%.
26 

Data yang 

dikumpulkan Direktorat Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra (Dit 

Sepim Kesma) Departemen Kesehatan sampai dengan tahun 2008 menunjukkan dari 

1.026 penyelam ditemukan 93,9% penyelam pernah menderita gejala awal penyakit 

penyelaman, antara lain gangguan pendengaran (39,5%), nyeri sendi (29,8%), dan 

kelumpuhan 10,3%.
25

 Hasil survey dari 251 responden penyelam di 9 (sembilan) 

provinsi adalah keluhan pusing/sakit kepala (21,2%), lelah (12,6%), pendengaran 

berkurang (12,5%), nyeri sendi (10,8%), perdarahan hidung (10,2%), sakit dada/sesak 

(9,7%), penglihatan berkurang (6,4%), bercak merah di kulit (6,0%), gigitan binatang 

(5,6%), lumpuh (3,2%), dan hilang kesadaran (1,7%).
9
 

Hasil penelitian Prasetyo, dkk. (2011)  menyatakan angka kejadian barotrauma pada 

penyelam tradisional di Banyuwangi sebanyak 32,4% dari 74 orang penyelam, dan 

yang menderita barotruma telinga tengah sebanyak 83,3%.
13 

Penelitian yang dilakukan 

oleh Sugianto tahun 2014 menyatakan kecepatan turun ≥ 18 meter/menit ke kedalaman 

sewaktu menyelam berpengaruh terhadap barotrauma membran timpani pada penyelam 

tahan nafas pengais uang logam. Hal ini dikarenakan kecepatan turun sangat 

berpengaruh terhadap rongga telinga, terutama pada kedalaman 1 ATA (kedalaman 10 

meter pertama).
2
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Penelitian Ekawati tahun 2005 menyatakan usia, lama menyelam dan kecepatan 

naik ke permukaan tidak memiliki pengaruh yang bermakna terhadap kejadian 

barotrauma membran timpani pada penyelam tradisional, sebaliknya ketaatan prosedur 

penyelaman dan frekuensi penyelaman adalah faktor yang berpengaruh terhadap 

kejadian barotrauma membran timpani pada penyelam tradisional.
3
 Semakin sering 

penyelam melakukan aktivitas penyelaman akan berpeluang terhadap kejadian 

barotrauma membran timpani atau terjadi perforasi membran timpani. Lebih sering 

menyelam akan lebih sering terjadi trauma tekanan yang berulang pada membran 

timpani.
27 

Hal ini mengakibatkan organ keseimbangan telinga bagian dalam mengalami 

pembengkakan  jaringan dan penyumbatan pada tuba eustachius hingga terjadi perforasi 

membran timpani bahkan akan terlihat berdarah atau terjadi robekan.
14

 

Sakit pilek merupakan predisposisi terhadap disfungsi tuba eustachius.
17,20

 

Kebiasaan mengkonsumsi alkohol dan kebiasaan merokok pada penyelam dapat 

mengiritasi selaput lendir yang dapat membuat ekualisasi menjadi sulit atau bahkan 

tidak mungkin dilakukan karena terjadi sumbatan pada saluran tuba eustachius.
 28,29

 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah 

pada tahun 2015 terdapat 11 daerah yang memiliki komunitas masyarakat penyelam, 

salah satunya adalah Kabupaten Donggala, yang merupakan daerah pantai dengan 

potensi yang menonjol adalah perikanan.
30

 Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten 

Donggala memiliki penyelam tradisional yang umumnya mencari ikan, lobster, 
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teripang, dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai 

sumber mata pencahariannya.
31,32

 

Penelitian Jellyta di Balaesang Tanjung tahun 2014 menyatakan dari 60 responden 

penyelam tradisional, terdapat penyelam tahan napas 33,3%, dan penyelaman dengan 

mengunakan kompresor sebesar 66,7%. Penyelam tradisional pernah menderita gejala 

awal penyakit penyelaman yaitu pusing/sakit kepala (21,2%), nyeri sendi (18,7%,) 

pendengaran berkurang (13,3%), sakit dada/sesak (11,2%), perdarahan hidung dan 

telinga (7,5%), timbulnya bercak merah dikulit (4,6%), dan kelumpuhan (3,33%). 

Sejumlah 55% penyelam menyatakan mengkonsumsi alkohol sebelum melakukan 

penyelaman.
8 

 

Penyelam tradisional tahan nafas di Balaesang Tanjung memulai penyelaman 

dengan turun dari perahu membawa jaring dan menyelam untuk memasang jaring 

tersebut di sekitar tebing yang ada, selesai memasang jaring penyelam naik ke perahu 

kembali dan beberapa saat kemudian turun menyelam kembali untuk menggiring ikan 

hingga masuk ke dalam jaring, atau hanya untuk melihat apakah jaring yang terpasang 

tidak tersangkut pada tebing. Kegiatan ini dilakukan berulang dan hampir setiap hari 

tanpa menggunakan alat bantu selam, kedalaman menyelam pada kedalaman < 10 

meter, keahlian menyelam diperoleh dari lingkungan kehidupannya, sebagian besar 

berlatar belakang pendidikan tingkat sekolah dasar, hal ini berarti bahwa tingkat 

pendidikan tergolong rendah, sehingga kemungkinan tingkat pengetahuannya rendah, 

jadi kemungkinan pengetahuan tentang penyelaman juga kurang. Rendahnya 
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pendidikan akan mempengaruhi perilaku penyelam. Para penyelam belum pernah 

mengikuti pendidikan atau mendapatkan penyuluhan tentang kesehatan penyelaman dan 

patut diduga tidak mematuhi standart operating procedure (SOP) penyelaman yang 

aman dan benar sehingga bisa menyebabkan barotrauma telinga tengah dengan 

perforasi gendang telinga tidak jarang menimbulkan kerusakan telinga dalam yang 

merupakan masalah serius dan mungkin memerlukan pembedahan untuk mencegah 

kehilangan pendengaran menetap. 

Dengan besarnya permasalahan tersebut dan pada penelitian sebelumnya terdapat 

beberapa faktor yang belum diteliti terkait kejadian barotrauma telinga tengah pada 

penyelam tradisional yaitu sakit pilek, kebiasaan merokok, kebiasaan mengkonsumsi 

alkohol dan penyuluhan kesehatan. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat  di diidentifikasikan berbagai masalah 

penelitian sebagai berikut :  

1. Penyelam tradisional umumnya kurang memperhatikan keselamatan dan kesehatan 

kerja, sehingga berpotensi mengalami barotrauma telinga tengah.
22 

2. Barotrauma telinga tengah adalah masalah kesehatan yang umum pada penyelam, 

terjadi pada 30% penyelam pemula dan 10% penyelam berpengalaman.
23

 

3. Penelitian di Statens dykkerskole (Norwegian State Diving School) menemukan 17 

(36%) dari 47 penyelam mengalami barotrauma telinga tengah.
24
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4. Penelitian tentang barotrauma pada penyelam tradisional di Kepulauan Seribu, Pulau 

Panggang dan Pulau Pramuka tahun 1994-1996 menunjukkan 41,37% mengalami 

barotrauma telinga.
16

 

5. Prasetyo et al (2011), menemukan angka kejadian barotrauma pada penyelam 

tradisional di Banyuwangi sebanyak 32,4% (24 orang) dari 74 orang penyelam, 

dengan barotruma telinga tengah sebanyak 83,3%.
13

 

6. Data dari berbagai studi menyatakan faktor risiko terkait barotrauma telinga tengah 

adalah faktor host yang meliputi usia, kecepatan turun ke kedalaman, ketaatan 

standart operating procedure (SOP) penyelaman, kebiasaan mengkonsumsi alkohol, 

kebiasaan merokok, sakit pilek dan Penyuluhan kesehatan dan faktor environment, 

meliputi kedalaman menyelam, lama menyelam dan frekuensi penyelaman.
2,3,13,20

 

7. Di Balaesang Tanjung penyelaman dilakukan hampir setiap hari tanpa menggunakan 

peralatan selam, pada kedalaman < 10 meter, keahlian menyelam diperoleh dari 

lingkungan kesehariannya, belum pernah mengikuti pendidikan atau mendapatkan 

penyuluhan tentang kesehatan penyelaman dan patut diduga tidak mematuhi standart 

operating procedure (SOP) penyelaman yang aman dan benar. Barotrauma telinga 

tengah tidak jarang menimbulkan kerusakan telinga dalam yang merupakan masalah 

serius dan mungkin memerlukan pembedahan untuk mencegah kehilangan 

pendengaran menetap. 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah dalam penelitian, yaitu : 
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C. Rumusan Masalah 

1. Rumusan Masalah Umum :  

Berbagai faktor host dan environment apakah yang berpengaruh terhadap 

kejadian Barotrauma telinga tengah pada penyelam tradisional? 

2. Rumusan Masalah Khusus: 

a. Apakah usia berpengaruh terhadap kejadian Barotrauma telinga tengah?  

b. Apakah kedalaman menyelam berpengaruh terhadap kejadian Barotrauma 

telinga tengah?  

c. Apakah lama menyelam berpengaruh terhadap kejadian Barotrauma telinga 

tengah? 

d. Apakah frekuensi penyelaman berpengaruh terhadap kejadian Barotrauma 

telinga tengah? 

e. Apakah ketaatan kepada Standard Operating Procedure (SOP) penyelaman 

berpengaruh terhadap kejadian Barotrauma telinga tengah? 

f. Apakah kecepatan turun ke kedalaman sewaktu menyelam berpengaruh 

terhadap kejadian Barotrauma telinga tengah? 

g. Apakah kecepatan naik ke permukaan berpengaruh terhadap kejadian 

Barotrauma telinga tengah? 

h. Apakah gejala/sakit sakit pilek berpengaruh terhadap kejadian Barotrauma 

telinga tengah? 
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i. Apakah kebiasaan mengkonsumsi alkohol pada penyelam berpengaruh terhadap 

kejadian Barotrauma telinga tengah? 

j. Apakah kebiasaan merokok pada penyelam berpengaruh terhadap kejadian 

Barotrauma telinga tengah? 

k. Apakah penyuluhan kesehatan pada penyelam berpengaruh kejadian terhadap 

Barotrauma telinga tengah? 

D. Orisinalitas Penelitian 

Penelitian tentang faktor yang berhubungan dengan barotrauma pada penyelam 

tradisional pernah dilakukan sebelumnya dapat dilihat pada tabel 1.1: 

Tabel 1.1   Penelitian Terdahulu yang Berkaitan dengan Barotrauma Telinga  

No Peneliti Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penlitian 

Desain 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1. Sad Ari 

Kartono 
26

 

Prevalensi dan 

faktor risiko 

kejadian 

penyakit 

dekompresi dan 

Barotrauma 

pada nelayan 

Penyelam di 

kabupaten 

Jepara 2007 

Kedalaman 

menyelam, lama 

penyelaman, 

frekuensi 

menyelam, waktu 

istirahat, obesitas, 

riwayat asma, 

alat bantu selam, 

temperature 

Cross 

sectional 

Ada pengaruh 

kedalaman 

menyelam 

dengan 

dekompresi 

p=0,031 

OR=0,342 (95% 

CI: 0,140-

1,364). 

faktor risiko 

terhadap 

barotrauma  

faktor  

kedalaman 

penyelaman 

OR=0.55 
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2. Sugianto
2
  Beberapa faktor 

yang 

berpengaruh 

terhadap 

Barotrauma 

membran 

timpani pada 

Penyelam 

tradisioanal di 

kab. 

Banyuwangi 

2014  

Usia, pendidikan, 

pengetahuan SOP 

safety drive, 

IMT, kecepatan 

turun, kecepatan 

naik, lama 

bekerja, 

kedalaman 

menyelam,  

frekuensi 

menyelam, alat 

bantu selam, 

penghasilan 

penyelam.  

Cross 

sectional 

Faktor yang 

berpengaruh 

pada penyelam 

tahan nafas 

pengais uang 

logam adalah 

kecepatan turun 

≥ 18 meter / 

menit. dan 

penggunaan alat 

bantu selam 

pada penyelam 

kompressor usia 

≥ 37 tahun. 

3. Tuti 

Ekawati
3
  

Analisis Faktor 

Risiko 

Barotrauma 

Membran 

Timpani pada 

Penyelam 

Tradisional di 

Kecamatan 

Semarang Utara 

Kota Semarang 

2005 

Umur, status gizi, 

perubahan 

tekanan, masa 

kerja, ketaatan 

SOP, lama 

menyelam, 

kedalaman 

menyelam, jenis 

penyelaman, 

penggunaan alat 

kerja, frekuensi 

menyelam, 

frekuensi rata-

rata menyelam 

perhari,   

kecepatan naik, 

waktu istirahat 

dipermukaan 

Cross  

sectional 

Ada hubungan 

faktor ketaatan 

SOP (p=0,011), 

frekuensi 

penyelaman 

(p=0,011), 

frekuensi rata-

rata menyelam 

perhari 

(p=0,033) 

dengan kejadian 

Barotrauma 

membrane 

timpani. 

4. Arif Tjatur 

Prasetyo.
13

 

Pengaruh 

Kedalaman dan 
Lama Menyelam 
Terhadap 

Ambang Dengar 

Penyelam 

Tradisional 

dengan 

Barotrauma 

Telinga 2011 

Jenis Kelamin, 

umur, 

pendidikan, lama 

bekerja, lama 

menyelam, 

kedalaman 

penyelaman 

 

Cross 

sectional 

Kedalaman 

(p=0,772), lama 

menyelam 

(p=0,610), tidak 

berpengaruh 

terhadap 

kejadian 

ambang dengar.  
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5. Irhamdi 

Achmad.
16

 

Hubungan 

penggunaan alat 

penyelam 

tradisional 

dengan kejadian 

Barotrauma di 

Dusun Waimuli 

Waikiku Desa 

Negeri Lima 

2013 

 

Alat Penyelaman 

tradisional 

(Kompresor dan 

kacamata selam) 

Cross 

sectional 

Ada hubungan 

penggunaan 

kompresor (OR 

2,500,  95%, CI 

1,710- 3,654)  

dan penggunaan 

kacamata    (OR 

0,400, 95%, CI 

0,274-0,568) 

dengan kejadian 

Barotrauma  

6. Fatmawati 

Mallapiang 

dkk.
33

 

Faktor-faktor 

yang 

Berhubungan 

dengan 

Gangguan 

Pendengaran 

pada Penyelam 

Tradisional di 

Pulau Barrang 

Lompo Kec. 

Ujung Tanah 

Kota Makassar 

Tahun 2015. 

Usia, jenis 

kelamin, 

pendidikan, masa 

kerja, lama 

menyelam, 

frekuensi 

penyelaman, lama 

istirahat 

dipermukaan, 

ketaatan 

pelaksanaan 

prosedur 

penyelaman, 

riwayat penyakit 

Cross 

sectional 

ada hubungan 

masa kerja 

(p=0,000), 

frekuensi 

menyelam 

(p=0,004), 

pelaksanaan 

prosedur 

penyelaman 

(p=0,048) 

dengan 

gangguan 

pendengaran. 

7. Siti 

Fatimatun 

Navisah, 

dkk.
34

  

Faktor risiko 

Barotrauma 

telinga pada 

nelayan 

Penyelam di 

dusun Watu Ulo 

Desa Sumberejo 

Kecamatan 

Ambulu 

Kabupaten 

Jember 2016 

Umur, masa 

kerja, kedalaman 

menyelam, lama 

menyelam, 

frekuensi 

menyelam, waktu 

istirahat, 

 

Cross 

Sectional 

kedalaman 

menyelam, 

(Cramers’V= 

0,006) ; lama  

menyelam, 

(Cramers’V= 

0,008), 

memiliki 

hubungan 

terhadap 

kejadian 

Barotrauma 

telinga. 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan 

adalah :  
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1. Variabel Penelitian 

Variabel terikat (dependen) penelitian ini yaitu kejadian barotrauma telinga 

tengah pada penyelam tradisional.  

Variabel bebas (Independen) penelitian ini yaitu variabel sakit pilek, kebiasaan 

merokok, kebiasaan konsumsi alkohol dan penyuluhan kesehatan, merupakan 

variabel yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian 

tentang variabel tersebut belum dilakukan.  

2. Desain Studi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan menggunakan 

desain cross sectional di tunjang dengan pendekatan kualitatif melalui indepth 

interview. 

3. Subjek penelitian 

Subjek penelitian ini adalah penyelam tradisional tahan nafas. 

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini di Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala 

Propinsi Sulawesi Tengah. 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum :  

Menjelaskan pengaruh faktor host dan environment terhadap kejadian 

barotrauma telinga tengah pada penyelam tradisional. 
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2. Tujuan Khusus : 

a. Membuktikan pengaruh usia terhadap kejadian Barotrauma telinga tengah. 

b. Membuktikan pengaruh kedalaman menyelam terhadap kejadian Barotrauma 

telinga tengah. 

c. Membuktikan pengaruh lama menyelam terhadap kejadian Barotrauma telinga 

tengah. 

d. Membuktikan pengaruh frekuensi menyelam terhadap kejadian Barotrauma 

telinga tengah. 

e. Membuktikan pengaruh kataatan kepada Standar Operasional Prosedur 

Penyelaman terhadap kejadian Barotrauma telinga tengah. 

f. Membuktikan pengaruh kecepatan turun ke kedalaman sewaktu menyelam 

terhadap kejadian Barotrauma telinga tengah. 

g. Membuktikan pengaruh kecepatan naik ke permukaan terhadap kejadian 

Barotrauma telinga tengah. 

h. Membuktikan pengaruh gejala/sakit sakit pilek terhadap kejadian Barotrauma 

telinga tengah. 

i. Membuktikan kebiasaan mengkonsumsi alkohol pada pemyelam berpengaruh 

terhadap kejadian Barotrauma telinga tengah. 

j. Membuktikan kebiasaan merokok pada penyelam berpengaruh terhadap 

kejadian Barotrauma telinga tengah. 
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k. Membuktikan penyuluhan kesehatan pada penyelam berpengaruh terhadap 

kejadian Barotrauma telinga tengah. 

F. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi   

Menyediakan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 

kesehatan khususnya fisiologi penyelaman.  

2. Bagi Dinas Kesehatan 

Sebagai informasi dan bahan masukan dalam menetapkan strategi guna kebijakan 

pengembangan program kesehatan penyelaman serta evaluasi program kerja, untuk 

peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas. 

3. Bagi Masyarakat  

Sebagai bahan informasi yang penting bagi masyarakat untuk meningkatkan 

pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya barotrauma 

telinga akibat penyelaman.  

 


