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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Gambaran Umum Tentang Penyelaman 

1. Penyelam 

Penyelam adalah seseorang yang memiliki kemampuan yang didapat melalui 

pendidikan formal dan atau informal yang melakukan kegiatan di bawah air 

(lingkungan bertekanan tinggi lebih dari satu Atmosfir).
26

 Penyelam berdasarkan 

peruntukan pekerjaan dibedakan menjadi penyelam profesional dan penyelam 

tradisional. 

Penyelam profesional adalah orang yang melakukan kegiatan penyelaman 

dengan menggunakan alat bantu selam dan memiliki ketrampilan menyelam serta 

bersertifikat. Berdasarkan tujuan penyelaman, penyelam profesional terdiri dari 

penyelam pekerja meliputi penyelam pekerja rig untuk pengeboran minyak lepas 

pantai, pemasangan dan pengelasan pipa dalam laut, penyelaman militer, 

penyelaman komersial, penyelaman ilmiah, dan penyelam rekreasi yaitu penyelam 

olah raga dan penyelam wisata. Penyelam tradisional adalah orang yang melakukan 

kegiatan penyelaman dengan cara tahan nafas (tanpa alat bantu pernafasan) atau 

penyelaman dengan menggunakan suplai udara dari permukaan laut yang dialirkan 

melalui kompresor udara sebagai alat bantu pernafasan (SSBA).
3,13

 Penyelam 

tradisional dibedakan menjadi:
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a. Penyelam kompresor 

Penyelaman dengan kompresor adalah penyelam yang menggunakan suplai 

udara dari permukaan laut yang bersumber dari kompresor yang masih 

konvensional (kompresor tambal ban) yang terdiri dari mouthpiece, selang udara 

dan kompresor. Karena suplai udara tidak terbatas, biasanya waktu menyelam 

lebih lama bisa lebih dari 1 jam dan kedalaman menyelam lebih dari 10 meter.
35

 

Kompresor sebagai alat bantu bernafas didalam air, dipasang selang sepanjang 

50-75 meter yang disambungkan salah satu ujungnya ke saluran udara 

kompresor ban tersebut. Ujung satunya dipasang regulator yang akan membantu 

penyelam untuk menghirup udara yang berasal dari selang tersebut melalui 

mulutnya. Biasanya di satu kompresor di pasang sampai 4 buah selang yang 

digunakan untuk mengikat tubuh penyelam, agar tidak terbawa arus yang bisa 

mengakibatkan regulator terlepas dari mulut penyelam.
36

  

b. Penyelam tahan nafas 

Penyelaman tahan nafas adalah penyelam yang melakukan kegiatan 

penyelaman tanpa menggunakan alat bantu pernafasan. Biasanya lama 

menyelam hanya beberapa menit, kedalaman kurang dari 10 meter. Ada 2 

macam jenis penyelaman tahan nafas yaitu:
1
 

1) Goggling adalah penyelaman tahan nafas dengan menggunakan kacamata 

renang. Kerugiannya, penyelam sulit melakukan equalisasi, sehingga mudah 
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terkena squeeze mata dan barotrauma telinga yang dapat menyebabkan 

ketulian.  

2) Snorkeling adalah penyelaman tahan nafas dengan menggunkan masker 

kacamata (face mask) yang menutupi mata dan hidung, serta pipa nafas 

(snorkel), memiliki keuntungan yaitu penyelam mudah melakukan 

equalisasi. Tetapi kerugiannya, kedalaman dan lama penyelaman sangat 

terbatas sesuai kemampuan penyelam menahan nafas. Penyelaman tahan 

nafas ini biasa  digunakan oleh penyelam tahan nafas untuk melakukan 

pekerjaan dalam air yang diselesaikan dalam waktu singkat ditempat 

dangkal atau dilakukan berulang, misalnya pencarian teripang, kerang, 

mutiara dan lain-lain.  

Risiko yang sering timbul pada penyelam tahan nafas adalah sakit kepala, 

pecahnya gendang telinga yang berdampak jika menyelam dilanjutkan akan 

mengakibatkan disorieantasi (pusing berputar, kehilangan arah dan tenggelam), 

pendengaran berkurang, mimisan dalam air.
35

 

2. Persyaratan Kesehatan Penyelaman   

Manusia adalah mahluk darat dan hidup dengan tekanan lingkungan 1 atm, 

yaitu tekanan udara di atas permukaan laut. Pada lingkungan bawah air, semakin 

dalam semakin besar tekanannya, semakin dingin, dan semakin gelap, dan 

sebagainya oleh karena itu aspek kesehatan penyelaman seperti kejiwaan dan 

kepribadian yang stabil, bebas dari penyakit fisik yang serius ataupun yang minor 
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misalnya saluran nafas atas dan bawah sangat perlu diperhatikan,
7
 disamping itu 

juga diperlukan persyaratan kesehatan bagi penyelam. Persyaratan kesehatan  bagi 

penyelam berbeda dengan persyaratan untuk olahraga lainnya, hal ini disebabkan 

beberapa kondisi tertentu merupakan kontra indikasi untuk menyelam, seperti 

infeksi sinus, riwayat asma, penyakit hipertensi atau jantung koroner dan rupture 

membran timpani. Secara umum untuk pemeriksaan fisik penyelam diperlukan 

perhatian khusus pada hal-hal berikut:
 1,18

   

a. Psikologis 

Seorang penyelam harus mantap, dingin, mampu mengatasi tekanan mental 

dan fisik, tidak mudah gelisah, mampu menyingkirkan rasa takut dari 

pikirannya.
1,18

 

b. Umur 

Untuk melaksanakan aktivitas penyelaman pada dasarnya tidak ada batasan 

yang tegas terkait syarat umur penyelam, asal memenuhi persyaratan 

menyelam. Umur yang ideal bagi penyelam adalah 16-35 tahun. Pengecualian 

diberlakukan seorang penyelam berumur diatas 35 tahun diperbolehkan 

menyelam apabila memiliki kesehatan fisik dan mental yang prima. Penyelam 

yang berumur kurang dari 16 tahun harus diawasi dengan ketat, karena mereka 

umumnya belum cukup matang,
18

 sedangkan penyelam militer berusia antara 

18-30 tahun.
1 
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c. Jantung 

Semua orang yang mengidap penyakit jantung berat tidak diperbolehkan 

menyelam, ini bisa diketahui dari riwayat penyakitnya dengan pemeriksaan 

jasmani dan dengan pemeriksaan elektrokardiografi bila ada indikasi, tekanan 

darah harus dalam batas normal maksimal 140/80 mmHg. 

d. Paru-paru 

Penyakit paru-paru merupakan keadaan yang menyebabkan sesorang 

dinyatakan tidak dapat melakukan penyelaman (asma aktiv, kista paru). 

Penyelam harus memilki fungsi pernafasan yang sempurna, tetapi juga 

peredaran udara di dalam paru-paru sempurna untuk menghindarkan terjadinya 

Barotrauma. Paru-paru harus cukup elastis agar dapat meregang bila terjadi 

perubahan volume yang tiba-tiba naik. 

e. Hidung dan Tenggorokan  

Hidung, tenggorokan dan sinus merupakan organ yang sering terkena 

kelainan akibat penyelaman. Radang akut seperti influenza dan hal-hal yang 

mengganggu saluran pernafasan, dan juga riwayat alergi berulang-ulang 

sinusitis dan tonsillitis dapat mengakibatkan untuk sementara seseorang 

dilarang menyelam.
17

 

f. Gigi 

Kesehatan gigi pada penyelam harus mendapatkan perhatian, tambalan gigi 

yang tidak sempurna bisa menimbulkan rasa sakit pada waktu menyelam 
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g. Mata 

Sebaiknya tidak buta warna, apabila buta warna sebaiknya pada waktu 

menyelam harus berpasangan, jarak pandang minimal 6/9 untuk ke dua mata 

sebaiknya visus mata normal. 

h. Otak 

Adanya kelainan pada sistim persarafan dapat memperberat gejala kelainan 

tertentu seperti penyakit dekompresi. 

i. Telinga  

Kedua telinga harus diperiksa dengan teliti. Telinga luar harus bersih dari 

kotoran dan tidak meradang, gendang telinga (membran timpani) harus utuh, 

tidak terjadi perforasi dan terlihat bergerak sewaktu melakukan prosedur 

maneuver  valsava. Setiap kerusakan yang terjadi pada organ pendengaran bisa 

berhubngan dengan organ keseimbangan. Hal ini sangat penting karena apabila 

ada kelainan pada organ keseimbangan dapat mengakibatkan vertigo di bawah 

air. 

3. Prosedur Penyelaman 

Prosedur penyelaman sangat penting dalam kegiatan penyelaman, baik saat 

turun ke kedalaman sewaktu menyelam maupun naik ke permukaan air. 

Penyelaman dari permukaan air (surface dive) sebaiknya dilakukan dengan gerakan 

vertikal menggunakan kepala terlebih dahulu ke kedalaman sekurang-kurangnya 2,5 

meter tanpa menggunakan gerakan tangan dan kayuhan kaki yang berlebihan dan 
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menyelam dengan terjun (entries) melangkahkan kaki kanan membentuk sudut 90
0
. 

Kecepatan penyelaman pada waktu turun maupun naik secara bertahap, bila 

dilakukan pengukuran tidak boleh lebih dari 60 feet/menit (18 meter/menit).
1
 

Ketaatan pada waktu turun ke kedalaman dengan melakukan ekualisasi (maneuver 

valsava) serta ketaatan pada waktu naik ke permukaan secara perlahan tidak 

melampaui gelembung udara nafas terkecil. 

B. Penyakit Akibat Penyelaman 

1. Dekompresi 

Penyakit yang diakibatkan karena perubahan tekanan yang mendadak sehingga 

nitrogen yang terlarut dalam cairan dan jaringan tubuh menjadi bentuk gas            

(hukum Henry).
1,29 

Akumulasi
 

nitrogen yang tertumpuk dalam tubuh akan 

membentuk gelembung udara yang akan menymbat aliran darah dan sistem saraf. 

Bedasarkan gejala klinis penyakit dekompresi dapat dibedakan menjadi 2 tipe 

yaitu:
1
 

a. Tipe I atau biasa disebut juga pain only bends karena gejala utamanya adalah 

nyeri, terutama pada persendian, dan dapat juga memberikan gejala-gejala lain 

seperti kelelahan yang berlebihan setelah menyelam, pusing atau sakit kepala 

dan gatal-gatal pada kulit. 

b. Tipe II adalah penyakit dekompresi yang serius, dimana yang terserang sistem 

saraf pusat atau kardiopulmoner. Gejala- gejala berupa gejala neurologis, maka 

akan menimbulkan gejala seperti stroke, jalannya terhuyung-huyung, kesulitan 
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bicara, tremor, bisa setelah tiba dipermukaan akan merasa kram dari perut turun 

hingga kaki bisa mengalami kelumpuhan sampai kematian dan gejala-gejala 

dari paru dan jantung akan memberikan gejala sesak nafas, batuk-batuk dan 

nyeri dada. 

2. Dysbaric Osteonecrosis 

Dysbaric Osteonecrosis disebut juga sebagai Aceptic Bone Necrosis, Avascular 

Necrosis the Bone atau  Caisson Disease of the Bone, adalah penyakit tulang pada 

penyelam akibat lingkungan hiperbarik. Umumnya terjadi pada penyelam yang 

berusia diatas 30 tahun, penyelam yang melakukan dekompresi yang tidak memadai 

dan penyelam yang pernah menderita penyakit dekompresi, terutama yang tidak 

diobati secara memadai.
1,18

 

3. Barotrauma 

Barotrauma adalah kerusakan jaringan dan sekuelenya akibat kegagalan untuk 

menyamakan tekanan udara antara tekanan udara di dalam rongga udara dalam 

tubuh (seperti telinga tengah) dengan tekanan di sekitarnya terjadi pada saat 

menyelam atau saat terbang.
1,17 

Barotrauma dapat terjadi pada telinga, wajah 

(sinus), dan paru, dalam hal ini bagian tubuh yang memiliki udara di dalamnya.
1,17,36

  

Barotrauma merupakan segala sesuatu yang diakibatkan oleh tekanan kuat 

yang tiba-tiba dalam ruangan yang berisi udara pada tulang temporal, yang 

diakibatkan oleh kegagalan tuba eustachius untuk menyamakan tekanan dari bagian 

telinga tengah dan terjadi paling sering selama turun dari ketinggian atau naik dari 



25 

 

bawah air saat menyelam. Barotrauma telinga tengah merupakan cedera terbanyak 

yang dapat terjadi pada saat menyelam.
17

 

a. Epidemiologi 

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. Perubahan tekanan pada kedalaman 

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

18.000 kaki pertama di atas bumi, dengan demikian, perubahan tekanan 

lingkungan terjadi lebih cepat pada saat menyelam dibandingkan saat terbang. 

Hal ini dapat menjelaskan realitf tingginya insidens barotrauma telinga pada 

saat menyelam. Barotrauma telinga tengah merupakan cedera terbanyak yang 

dialami saat menyelam, terjadi sekitar 30% pada saat menyelam pertama kali 

dan 10 % pada penyelam yang telah sering melakukan penyelaman.
17,36

 

b. Patofisiologi  

Barotrauma dapat terjadi pada waktu seorang penyelam turun (descent) 

maupun naik (ascent). Berdasarkan patogenesisnya dibedakan : 

1) Barotrauma waktu turun (descent) 

Barotrauma waktu turun lebih sering terjadi daripada waktu naik. Saat 

penyelam turun, tubuhnya mendapat penambahan tekanan dari luar. 

Penambahan tekanan ini normalnya tidak akan menimbulkan Barotrauma 

selama proses equalisasi berjalan lancar. Rongga-rongga fisiologis tubuh 
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umunya mempunyai dinding yang keras (tulang), sehingga tidak mungkin 

kolaps. Kegagalan equalisasi menyebabkan tekanan udara dalam rongga-

rongga fisiologis menjadi relative negative terhadap tekanan sekelilingnya. 

Hal ini akan menimbulkan distorsi atau kerusakan jaringan lunak pada 

rongga, dan dapat terjadi kongesti vaskuler, oedema mukosa disertai 

transudasi cairan tubuh dan bahkan perdarahan kedalam rongga-rongga 

fisiologis tubuh. 

2) Barotrauma waktu naik (ascent Barotrauma) 

Sebaliknya, waktu penyelam naik ke permukaan penyelam mengalami 

penurunan tekanan di sekelilingnya. Sesuai hukum Boyle penurunan tekanan 

mengakibatkan pengembangan (expansion) udara dalam rongga-rongga 

fisiologis tubuh. Volume udara yang mengembang, normalnya dapat 

dikeluarkan lewat rongga-rongga fisiologis tubuh sehingga tekanan antara 

rongga-rongga tubuh dengan tekanan sekelilingnya tetap seimbang. Namun 

bila ada obstruksi, udara yang mengembang tadi akan terperangkap dan 

meningkatkan tekanan dalam rongga-rongga fisiologis tubuh. Barotrauma 

semacam ini umumnya menimbulkan nyeri mendadak akibat kenaikan 

tekanan dalam rongga dan ada bahaya emboli vena. 

C. Faktor  Yang Mempengaruhi Kesehatan Penyelaman  

Beberapa faktor diduga mengakibatkan timbulnya gangguan fungsi tubuh bagi 

penyelam yaitu faktor lingkungan yang meliputi tekanan lingkungan penyelaman, daya 
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pancar sinar, hantaran suara, temperatur (suhu), viskositas air (kekentalan), binatang 

laut, dan faktor penyelam itu sendiri, atau fisiologis penyelaman.
7,18

 

1. Faktor Lingkungan 

a. Tekanan Lingkungan
1,7.18

 

Tekanan adalah faktor lingkungan yang paling mempengaruhi penyelam.
1
 

Tekanan udara dipermukaan laut pada suhu 0
0 

C adalah tekanan yang disebabkan 

oleh berat atmosfir di atasnya. Tekanan ini konstan yaitu 760 mm Hg (14,7 psi) 

dan dijadkan dasar ukuran satu atmosfir. Satuan tekanan yang paling umum 

dipakai dalam penyelaman adalah Atmosfir (atm), Pounds per Square Inch (PSI), 

Kilogram per centimeter persegi (kg/cm
2
), Milimeter air raksa (mmHg), Torr, 

Centimeter air (cm H2O), Feet of sea water (FSW), Meter of sea water (MSW), 

Bars dan Newton per meter persegi (Pascal). Persamaan satuan tekanan dapat 

dilihat pada table 2.1. sebagai berikut: 

Table 2.1. Persamaan satuan tekanan.
18

 

Persamaan Tekanan 

1 Atmosfir = 10.07 (10)* meter air laut 

 = 33.05 (33)* kaki air laut 

 = 33.93 (34)* kaki air tawar 

 = 1.33 kg/cm
2
 

 = 14.696 (14.7)* lbs/in
2
 

 = 1.1013 bars 

 = 101 kilo pascal 

 = 760 milimeter air raksa, mmHg 

 = 760 Torr 

*satuan yang umum dipergunakan 
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Tekanan naik berbanding lurus dengan kedalaman penyelaman. Tekanan 

didefinisikan sebagai gaya per satuan luas.
1
 Tekanan akan menurun pada 

ketinggian karena atmosfir di atasnya berkurang, sehingga berat udara pun 

berkurang. Demikian pula tekanan akan meningkat bila seorang menyelam di 

bawah permukaan air, hal ini disebabkan karena berat dari atmosfir dan berat dari 

air. Ukuran-ukuran tekanan dari berbagai kedalaman mengungkapkan bahwa 760 

mm Hg akan terasa pengaruhnya pada kedalaman 10 meter dari air laut (33 

kaki).
18

 

Manusia sebagai mahluk darat menerima tekanan  udara sebesar 1 Atmosfir 

di permukaan bumi, bila manusia masuk ke air akan menerima tekanan 

lingkungan lebih besar dari kehidupan normal kesehariannya. Tubuh manusia 

terdiri dari unsur padat, cair dan berongga. Jaringan padat seperti tulang, otot, 

jantung dan hati umumnya tidak meneruskan tekanan, sedangkan  unsur cairan 

dapat meneruskan tekanan, dan yang berongga sangat di pengaruhi oleh 

perubahan tekanan karena berisi udara, seperti sinus, lambung, usus, paru, 

saluran nafas, dan telinga.
7
 Tekanan lingkungan berdampak pada jaringan dalam 

tubuh manusia. Berdasarkan fisika penyelaman terdapat beberapa hukum 

penyelaman yang mempunyai pengaruh efek tekanan dan volume, yaitu: 

1) Hukum Pascal 

Tekanan yang terdapat di permukaan cairan akan menyebar rata ke 

seluruh arah dan tidak berkurang. Penyelaman mempunyai 2 unsur tekanan : 
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a) Tekanan atmosfir di atas air laut 

Atmosphere pressure (PA), merupakan tekanan karena berat atmosfir 

pada permukaan air laut. Variasi ini sesuai dengan ketinggian di atas 

permukaan air laut dan kondisi cuaca lokal. Menyelam di laut, tekanan 

atmosfir biasanya dianggap konstan dan sama dengan 760 mmHg (1 atm) 

b) Tekanan air laut 

Water pressure (WP), merupakan tekanan karena berat air di atas 

permukaan air laut. Tekanan ini naik secara linier sesuai dengan 

kedalaman menyelam.
26

 Tekanan yang terdapat pada sesuatu titik di 

dalam air menunjukan tekanan 1 Atmosfir (tekanan permukaan) + 

tekanan yang disebabkan oleh kedalaman. Satuan-satuan dari jumlah 

tekanan adalah atmosfir absolute (ATA). Dapat dilihat pada tabel 2.2.: 

Table 2.2. Satuan jumlah tekanan dalam ATA
18

 

Kedalaman permukaan Tekanan absolute 

Permukaan  1 ATA 

10 meter 2 ATA 

20 meter 3 ATA 

30 meter 4 ATA 

40 meter 5 ATA 

Dst  

 

2) Hukum Boyle (perubahan tekanan dan volume) 

Hukum fisika ini menegaskan pengaruh antara tekanan dan volume dari 

suatu kumpulan gas akan berbading terbalik dengan tekanan absolute 
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Volume 

(liter) 

Tekanan Kedalaman 

sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut : PV = K atau P1.V1 = P2.V2     

dimana :  P = Tekanan, V = Volume, K = Konstan 

Ini berarti jika tekanan meningkat, volume dari suatu kumpulan gas akan 

berkurang atau sebaliknya. Selama tekanan sebanding dengan kedalaman, 

volume tergantung pada kedalaman. Bila tekanan menjadi 2 kali lebih besar, 

volume akan menjadi setengah volume semula. Hukum ini berlaku terhadap 

semua gas dalam ruangan-ruangan fisiologis tubuh sewaktu penyelam turun 

ke dalam dan naik ke permukaan.
18

 Perubahan terbesar terjadi pada 

penyelaman dangkal (10 meter), menimbulkan risiko atau efek terutama pada 

rongga telinga tengah. Dapat dilihat pada gambar 2.1. sebagai berikut : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Tekanan terbesar 10 meter pertama
.18

 

 

Berdasarkan Hukum Boyle ini, peningkatan atau penurunan suatu 

tekanan terhadap gas akan menyebabkan pengembangan atau kompresi dari 

volume gas yang dikenai, dan yang paling sering terkena efek ini adalah 
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telinga bagian tengah, karena telinga bagian tengah ada di dalam rongga 

tulang yang kaku, rongga yang sebelumnya terisi oleh udara akan diisi oleh 

jaringan yang membengkak, berdarah dan menonjol ke dalam gendang 

telinga. Rangkaian kejadian yang menjurus ke perusakan jaringan dapat 

dicegah dengan menyeimbangkan tekanan dalam rongga telinga. Udara 

ditiupkan ke dalam saluran tuba eusthacius dari tenggorokan untuk menjaga 

volume gas yang ada di telinga tengah tetap konstan, sehingga tekanan 

menyamai tekanan air. Proses serupa dapat terjadi pada rongga sinus, akan 

tetapi dapat di seimbangkan sendiri (self equalizing) karena rongga sinus 

berhubungan terbuka dengan rongga hidung.
18

 

b. Temperatur Air (Suhu) 

Suhu air di sekeliling penyelam menentukan kenyamanan penyelam dan 

lamanya penyelaman secara maksimal, hampir semua perairan memiliki suhu 

yang lebih dingin dari suhu badan yang normal (37
0
C atau 98

0
F), hal ini 

menyebabkan penyelam akan kehilangan panas tubuhnya karena konduksi.
18

 

Suhu air makin berkurang secara bersamaan dengan bertambahnya kedalaman, 

dan perubahan suhu terbesar terjadi sesudah 10 meter pertama disebabkan karena 

hilangnya sebagian besar panas matahari pada kedalaman yang lebih dalam, 

karena air merupakan penghantar panas yang buruk. Air dingin dapat 

menyebabkan gangguan fisiologis seperti pusing (vertigo) dan sakit kepala. 
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2. Faktor Penyelam 

Fisiologi penyelaman adalah pengaruh biomekanis dari perubahan tekanan 

terhadap penyelam yang akan mempengaruhi tubuh dan proses-proses vital pada 

tubuh penyelam tersebut. terutama bagian tubuh yang mempunyai rongga, antara 

lain telinga. 

a. Telinga 

Telinga adalah organ penginderaan dengan fungsi ganda dan kompleks 

(pendengaran dan keseimbangan).
17

 Indera pendengaran berperan penting pada 

partisipasi seseorang dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. sangat penting 

untuk perkembangan normal dan  pemeliharaan biasa, dan kemampuan 

berkomunikasi dengan orang lain melalui bicara tergantung pada kemampuan 

mendengar (Gambar 2.2.telinga). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Telinga 

 

Secara anatomi telinga terdiri dari 3 bagian utama yaitu telinga luar, tengah 

dan dalam. Telinga tengah dan luar berkembang dari alat brankial, dan telinga 
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dalam seluruhnya berasal dari plakoda otika. Dengan demikian bagian dari 

masing-masing telinga dapat mengalami kelainan congenital sementara bagian 

yang lain berkembang secara normal.
17 

1) Telinga luar (External ear) terdiri dari : Aurikula (daun telinga), meatus 

akustikus eksternus (liang telinga). 

Daun telinga terdiri dari tulang rawan elastin dan kulit. Liang telinga 

berbentuk huruf S, dengan rangka tulang rawan pada sepertiga bagian luar, 

sedangkan dua pertiga bagian dalam rangkanya terdiri dari tulang. Panjangnya 

kira-kira 2-3 cm. Pada sepertiga bagian luar kulit telinga terdapat banyak 

kelenjar serumen (kelenjar keringat) dan rambut. Kelenjar keringat terdapat 

pada seluruh kulit liang telinga. Pada dua pertiga bagian dalam hanya terdapat 

sedikit kelenjar serumen. Telinga bagian luar selain berfungsi untuk 

menangkap gelombang suara juga mampu melindungi membrane timpani dari 

trauma, benda asing dan efek termal.
17,36

 (gambar.2.3.telinga luar) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Telinga Luar 
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2) Telinga tengah (Middle ear) terdiri dari : Antrum timpani, Membran timpani, 

Ossikula auditori (malleus, inkus, stapes) dan tuba eustachius.  

Telinga tengah merupakan suatu rongga tertutup berisi udara di dalam 

bagian tulang tengkorak (cavum tympani), yang dibatasi gendang telinga 

(membran tympani, eardrum) dengan telinga luar. Di dalam rongga telinga 

tengah terletak tiga tulang pendengaran yang ukurannya sangat kecil, bernama 

tulang maleus, incus, dan stapes. Ketiga tulang ini saling menempel berurutan 

sehingga berfungsi sebagai jembatan yang menghantarkan getaran dari 

gendang telinga menuju telinga dalam.
36 

Tuba Eustachius merupakan saluran 

yang menghubungkan daerah nasofaring dengan telinga tengah dan memiliki 

tiga fungsi yaitu : 

a) Ventilasi dari kavum timpani dan sel-sel mastoid di telinga tengah. 

Untuk mengatur agar tekanan udara di telinga tengah sama dengan 

tekanan udara luar dengan cara kontraksi dari otot tensor veli palatini 

pada saat menelan yang menyebabkan tuba eustachius terbuka secara 

periodik, sehingga dapat mempertahankan tekanan udara di telinga tengah 

mendekati normal. Fungsi ventilasi tuba eustachius ini berkembang sesuai 

usia dimana pada anak tidak sebaik pada orang dewasa. 

b) Drainase sekret telinga tengah 

Terdapat dua mekanisme drainase tuba Eustachius, yaitu drainase 

mukosilia dan muskular. Drainase mukosilia yaitu pergerakan silia 
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bermula dari bagian telinga tengah kemudian makin ke distal dan aktif 

menuju tuba Eustachius untuk membersihkan sekresi di telinga tengah. 

Drainase muskular disebut aksi pompa yaitu pemompaan drainase sekret 

dari telinga tengah ke nasofaring yang terjadi pada saat tuba Eustachius 

menutup secara pasif. 

c) Proteksi infeksi yang berasal dari daerah nasofaring 

Untuk proteksi atau perlindungan telinga tengah, karena telinga 

tengah dilapisi oleh sel-sel yang memproduksi lendir, lendir ini harus 

dibuang dari telinga tengah jika sudah menumpuk. Tuba eustachius 

berfungsi untuk mengalirkan kelebihan hasil produksi ini menuju 

nasofaring dan dalam kondisi normal hanya produk dari telinga tengah 

yang bisa melewati tuba esutachius menuju nasofaring tidak sebalikny, 

oleh karena itu, tekanan di dalam lumen tuba eustachius lebih rendah 

dibandingkan tekanan di dalam telinga tengah. Aliran yang berkebalikan 

dari nasofaring menuju ke telinga tengah bisa terjadi jika ada peningkatan 

tekanan udara di nasofaring yang melebihi tekanan udara di dalam telinga 

tengah, misal  saat kita berusaha mengeluarkan ingus dari hidung saat 

sedang pilek atau saat kita mengejan terlalu kuat. Tuba eustachius selalu 

ternutup dan terbuka apabila adanya kontraksi dari muscle tensor veli 

palatini, pada saat menelan, menguap, membuka rahang dan meniup 

keras atau maneuver valsava (Gambar 2.4.telinga tengah). 
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Gambar 2.4 Telinga Tengah 

3) Telinga dalam (Internal ear), terdiri atas jendela bulat, jendela oval, 3 saluran 

setengah lingkaran (saluran semisikuler) sakula, utrikula dan koklea. Jendela 

oval menerima gelombang suara dan meneruskannya kerumah siput (koklea). 

Koklea berisi cairan limpa, didalam koklea terdapat sel-sel rambut yang sangat 

peka terhadap suara dan berhubungan dengan saraf pendengaran yang menuju 

otak (Gambar 2.5.telinga tengah).  

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Telinga Dalam 
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D. Gambaran Umum Barotrauma Telinga  

1. Gambaran Klinis Barotrauma Telinga.  

Hukum Boyle menyatakan 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 ataupun konpersi. Barotrauma 

telinga dapat terjadi bilamana ruang-ruang berisi gas dalam telinga menjadi ruang 

tertutup.
18

 Barotrauma paling sering terjadi pada telinga tengah, hal ini terutama 

karena rumitnya fungsi tuba eustachius.  

Tuba eustachius secara normal selalu tertutup namun dapat terbuka pada 

gerakan menelan mengunyah, menguap, dan dengan manuver valsava. Sakit pilek, 

rinitis alergika serta berbagai variasi anatomis individual merupakan predisposisi 

terhadap disfungsi tuba eustachius. Peningkatan tekanan yang terjadi perlu diatasi 

dengan menyeimbangkan tekanan, sedangkan tekanan yang menurun biasanya 

dapat diseimbangkan secara pasif. Menurunnya tekanan, udara dalam telinga tengah 

akan mengembang dan secara pasif akan keluar melalui tuba eustachius. 

Peningkatan tekanan udara lingkungan, udara dalam telinga tengah dan tuba 

eustachius menjadi tertekan dan cenderung menyebabkan penciutan tuba eustachius. 

Jika perbedaan tekanan antara rongga telinga tengah dan lingkungan sekitar menjadi 

terlalu besar (sekitar 90 sampai 100 mmHg), bagian kartilaginosa tuba eustachius 

akan sangat menciut. Semakin bertambahnya perbedaan tekanan menyebabkan 



38 

 

berlanjutnya keadaan vakum relative dalam rongga telinga tengah, selanjutnya akan 

terjadi rangkaian kerusakan, mula-mula gendang telinga tertarik ke dalam 

menyebabkan membran teregang dan pecahnya pembuluh-pcmbuluh darah kecil 

sehingga tampak gambaran injeksi dan bula hemoragik pada gendang telinga. 

Semakin meningkatnya tekanan, pembuluh-pembuluh darah pada mukosa telinga 

tengah juga akan berdilatasi dan pecah, menimbulkan hemotimpanikum, kadang-

kadang dapat rnenyebabkan ruptur membran.
17 

Barotrauma  telinga lebih sering 

terjadi pada kegiatan penyelaman.
1,17,18 

dikenal dua jenis Barotrauma telinga, yaitu: 

a. Barotrauma telinga waktu turun (descent) 

1) Barotrauma Telinga Luar (Barotrauma auris eksterna)  

Telinga luar berhubungan langsung dengan dunia luar, sehingga pada 

waktu turun air dapat masuk secara langsung ke dalam meatus acusticus 

externus. Jika  meatus acusticus externus tertutup, air tak dapat masuk dan 

terdapat rongga udara yang terperangkap dalam canalis acusticus 

externus.
1,14

 Pada saat turun ke kedalaman tekanan semakin bertambah 

sehingga membuat kolap canalis acusticus externus yang mengakibatkan 

kongesti, perdarahan dalam canalis acusticus externus dan tertarikya 

membrane timpani kearah lateral. Peristiwa ini terjadi pada tekanan air dan 

udara dalam canalis acusticus externus sebesar ±150 mmHg atau lebih 

pada kedalaman 1,5–2 meter, sebaliknya ketika pada waktu naik sesuai 

dengan hukum Boyle akan terjadi pengembangan volume udara dalam 
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rongga-rongga tubuh. secara fisiologis pengembangan udara dalam kavum 

timpani dapat disalurkan ke nasofaring lewat tuba eustachius. Tekanan 

positif dalam kavum timpani akan membuka tuba eustachius tanpa 

kesulitan. Bila mana pada waktu naik tuba eustachius tidak mau membuka, 

udara yang mengembang dalam kavum timpani akan terperangkap dan 

meningkatkan tekanan dalam kavum timpani. Hal ini disebabkan 

tersumbatnya telinga luar oleh serumen atau corpus alienum, ear plug dan 

penutup kepala, seperti pada gambar 2.6. dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Barotrauma Telinga Luar 

Gejala klinis, rasa nyeri tidak terlalu hebat dan tampak ada perdarahan 

dari telinga.
1
 

2) Barotrauma Telinga Tengah (Barotrauma auris media).     

Barotrauma ini paling sering terjadi pada penyelam pemula, dan 

mumnya terjadi di kedalaman 10 meter pertama, sesuai dengan hukum 

Boyle dimana pada daerah penyelaman tersebut terjadi perubahan tekanan 

udara paling tinggi.
1 

Kavum timpani dipisahkan dari auris eksterna oleh 
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membran timpani. Kavum timpani mempunyai hubungan dengan dunia 

luar (nasofaring) lewat tuba eustachius. Tuba eustachius merupakan satu-

satunya saluran untuk fungsi ekualisasi tekanan udara dalam kavum 

timpani dengan tekanan udara disekelilingnya. Secara fisiologis 

memompakan udara dari nasofaring lewat tuba kedalam kavum timpani 

adalah lebih sulit daripada mengeluarkan udara dari kavum timpani ke 

nasofaring. Dengan demikian ekualisasi auris media pada waktu turun 

adalah lebih sulit dari pada waktu naik. Ini disebabkan adanya valve action 

dari muara tuba di daerah nasofaring yang normalnya menutup.  

Barotrauma telinga tengah tidak jarang menimbulkan kerusakan 

telinga dalam yang merupakan masalah serius dan mungkin memerlukan 

pembedahan untuk mencegah kehilangan pendengaran yang menetap. 

Semua orang yang mengeluh kehilangan pendengaran dengan barotrauma 

harus menjalani uji pendengaran dengan rangkaian penala untuk 

memastikan bahwa gangguan pendengaran konduktif dan bukannya 

sensorineural. 

Gejala klinis nyeri, rasa penuh dan berkurangnya pendengaran. 

Diagnosis dipastikan dengan otoskop. Gendang telinga tampak mengalami 

injeksi dengan pembentukan bleb hemoragik atau adanya darah di 

belakang gendang telinga. Kadang-kadang membrana timpani akan 

mengalami pcrforasi. Seperti pada gambar 2.7 di bawah ini: 
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Gambar 2.7. Barotrauma Telinga Tengah 

3) Barotrauma Telinga Dalam (Barotrauma auris interna). 

Barotrauma telinga dalam di sebabkan komplikasi barotrauma telinga 

tengah pada waktu penyelam turun ke kedalaman melakukan maneuver 

valsava yang dipaksakan. Tekanan meningkat secara mendadak ketika 

turun mengakibatkan membrane timpani terdorong ke cavum timpani, hal 

ini menyebabkan footplate dari stapes terdorong ke dalam sehingga 

menekan perylimph yang mengakibatkan membrane foramen rotundun 

terdorong ke luar.  

Penyelam pada saat melakukan maneuver valsava terlalu keras maka 

tekanan udara didalam cavum timpani meningkat dengan cepat sehingga 

ossicle tertarik ke posisi normal bersamaan dengan membrane 

timpani.aliran balik (reversed flow) dari perylimph tidak secepat aliran 

udara akibat tekanan yang terjadi sehingga mengakibatkan rupture 

membrane foramen rotundum yang mengakibatkan bocornya cairan 
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perylimph ke telinga dalam dan terjadi gangguan keseimbangan dan 

pendengaran. Perlu ditekankan bahwa tinnitus yang menetap, vertigo dan 

tuli sensorineural adalah gejala-gejala kerusakan telinga dalam 

b. Barotrauma Telinga Waktu Naik (ascent) 

Udara yang mengembang dalam cavum timpani disalurkan ke 

nasopharyng melalui tuba eusthacius. Tuba eusthacius akan terbuka dengan 

mudah jika dalam cavum timpoani terdapat tekanan positif. Apabila penyelam 

naik kepermukaan tekanan positip dalam cavum timpani tidak bisa membuka 

tuba eusthacius maka udara terperangkap dan meningkatkan tekanan dalam 

cavum timpani. Tuba eusthacius dapat mengalami obstruksi oleh polip, 

jaringan mukosa tuba oedema, gejala klinis yang timbul antara lain: sakit 

telinga saat naik, vertigo, gangguan pendengaran, tinnitus dan pada 

pemeriksaan otoskopi bisa didapatkan injeksi membrane timpani perdarahan 

sampai rupture. 

2. Pemeriksaan Fisik Telinga 

Pada pemeriksaan fisik telinga, dilakukan inspeksi saluran telinga dan 

membran timpani berupa impaksi serumen, otitis media, perforasi membran 

timpani, otitis eksterna yang menyebabkan edema saluran telinga, otosklerosis, 

trauma, dan kolesteatoma Sebagian besar kondisi ini dapat didiagnosis dengan 

pemeriksaan otoskopi.
36

 Apabila dicurigai mengalami gangguan pendengaran maka 

sebaiknya dilaksanakan tes menggunakan garputala untuk pemeriksaan hantaran 
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udara dan melalui tulang. Kelainan hantaran melalui udara menyebabkan tuli 

konduktif, berarti ada kelainan di telinga luar atau tengah, seperti atresia liang 

telinga, eksostosis liang telinga, serumen, sumbatan tuba eustachius dan radang 

telinga tengah.
1
  

Berdasarkan kelainan gendang telinga pada pemeriksaan otoskopi, barotrauma 

auris media waktu turun (descent) di bagi :
 1
 

a) Derajat 0 : hanya keluhan tanpa gejala (kerusakan) pada membran  timpani 

b) Derajat I : injeksi dan perdarahan sedikit pada membran timpani 

c) Derajat II : perdarahan sedang pada membran timpani 

d) Derajat III : perdarahan yang luas pada membran   timpani 

e) Derajat IV : membran timpani bombans, tampak biru gelap karena  

 adanya darah dalam cavum   timpani 

f) Derajat V : perforasi membran timpani dan perdarahan   bebas  

 pada cavum timpani 

Hasil pemeriksaan otoskopi biasanya saluran telinga berwarna sama dengan 

warna kulit dan gendang telinga berwarna abu-abu terang atau putih mutiara, cahaya 

akan dipantulkan oleh gendang telinga. Kelainan gendang telinga dapat dilihat 

apabila gendang telinga tampak mengalami injeksi dengan pembentukan bleb 

hemoragic atau adanya darah di belakang gendang telinga, ada cairan, 

pembengkakkan dan kadang-kadang gendang telinga akan mengalami perforasi 

(Gambar 2.8.). 
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Derajat 0   Deajat I   Derajat III 

 

 

Derajat IV   Derajat V   Derajat VI 

Gambar 2.8. Gambar Derajat Barotrauma Telinga Tengah 

E. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap Barotrauma Telinga Tengah 

Beberapa faktor yang mempengaruhi kejadian barotrauma telinga pada penyelam 

antara lain usia, pendidikan/pengetahuan, ketaatan standart operating procedure (SOP) 

penyelaman, frekuensi menyelam, nasofaringitis, ekualisasi, kebiasaan konsumsi 

alkohol, kecepatan naik ke permukaan dan kecepatan turun ke ke kedalaman sewaktu 

menyelam, kedalaman menyelam dan lama penyelaman. 

1. Usia  

Usia dalam ilmu kesehatan penyelaman pada dasarnya tidak ada batasan usia 

yang tegas asalkan memenuhi persyaratan kesehatan, dimana batasan usia yang 

ideal adalah 16-35 tahun.
 
Faktor usia meruapakan karakteristik individu yang dapat 

mempengaruhi perilaku penyelam. Salah satu faktor risiko barotrauma adalah 

penyelam yang berumur kurang dari 16 tahun karena emosi yang belum stabil, 

dihubungkan dengan melakukan penyelaman yang tidak sesuai dengan prosedur dan 

biasanya merupakan penyelam pemula.
18

 Bertambahnya usia akan mempengaruhi 
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stamina atau penurunan kebugaran fisik penyelam dan kemampuan organ tubuh 

dalam menyesuaikan perubahan tekanan dalam rongga telinga tengah.  

Tuba eustachius pada bayi dan anak-anak memiliki sedikit perbedaan dengan 

orang dewasa. Panjang tuba eustachius orang dewasa 37,5 mm dengan diameter 

saluran antara 2-4 mm, sedangkan pada anak-anak di bawah usia 9 bulan adalah 

17,5 mm.
38

 Selain lebih pendek tuba eustachius pada bayi dan anak-anak memiliki 

posisi yang lebih horizontal. Karena alasan inilah bayi dan anak-anak lebih mudah 

terkena infeksi telinga tengah. Selain itu, bayi belum bisa secara sengaja membuka 

tuba eustachiusnya untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam telinga tengah 

jika terjadi perubahan tekanan udara di lingkungannya.
17

 

Hasil penelitian Ekawati (2005) menunjukan tidak ada pengaruh terhadap 

Barotrauma timpani dengan umur penyelam ≥ 40 tahun maupun < 40 tahun dengan 

p=0,060.
3
 Bertolak belakang dengan hasil penelitian Sugianto (2014) pada 

penyelam kompresor di Banyuwangi, menyatakan usia ≥ 37 tahun merupakan faktor 

risiko yang berpengaruh terhadap barotrauma dengan probabilitas 98%.
2
. 

2. Pendidikan 

Pendidikan yang diperoleh penyelam penting dalam menunjang kegiatan 

penyelaman untuk menghindari terjadinya barotrauma telinga. Pendidikan dan 

pelatihan penyelaman diberikan pada masyarakat penyelam dan juga petugas 

kesehatan termasuk perawat, bidann, kesehatan masyarakat dan dokter. Penelitian 

Gold Davit et al. (2000) menunjukan bahwa hasil pretest dengan jumlah 545 peserta 
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dengan skor rata-rata 54% sebelum dilakukan pelatihan dan pendidikan. Setelah 

dilakukan pendidikan dan pelatihan hasil post test meningkat signifikan 

pengetahuan dengan skor 85% dengan jumlah peserta yang sama.
37

 

3. Ketaatan Standard Operating Procedure (SOP) penyelaman. 

Pelaksanaan prosedur penyelaman adalah pelaksanaan prosedur turun ke 

kedalaman dan naik ke permukaan dengan melakukan dekompression stop atau 

berhenti pada stasiun-stasiun tertentu pada saat menyelam. Prosedur ini berguna 

untuk mengeluarkan gas-gas terlarut dalam jaringan tubuh seperti dalam rongga 

telinga sehingga tidak terjadi pembengkakan jaringan yang dapat berpengaruh pada 

pecahnya gendang telinga.  

Ketaatan SOP penyelaman bagi para penyelam sangat penting dalam kegiatan 

penyelaman, ketaatan yang dimaksud antara lain penggunaan Alat Pelindung Diri 

(APD) berupa face mask sebagai peralatan dasar minimal untuk penyelaman, 

ketaatan pada waktu turun ke kedalaman dengan melakukan ekualisasi (maneuver 

valsava) serta ketaatan pada waktu naik kepermukaan secara perlahan tidak 

melampaui gelembung udara nafas terkecil. Penyelam yang mempunyai sertifikat 

penyelaman akan lebih mudah melakukan penyesuaian perubahan tekanan dalam 

rongga telinga tengah dengan tekanan lingkungan sekitarnya sehingga tidak terjadi 

barotrauma membrane timpani. Penelitian yang dilakukan Ekawati (2005) 

menujukan bahwa hasil penelitian pada penyelam tradisional yang tidak mengikuti 

SOP terjadi perforasi timpani p=0,011.
3 
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4. Frekuensi penyelaman 

Frekuensi penyelaman adalah jumlah penyelaman yang dilakukan penyelam 

dalam seminggu. Menurut Edmonds et al. seorang penyelam yang sering melakukan 

penyelam akan lebih sering mengalami trauma tekanan yang berulang pada gendang 

telinga. Hal ini akan mengakibatkan organ keseimbangan dalam telinga bagian 

dalam mengalami pembengkakan jaringan dan penyumbatan pada tuba eustachius 

hingga terjadi perforasi membaran timpani bahkan bisa menyebabkan gendang 

telinga berdarah dan robek.
27

 Semakin sering penyelaman dilakukan, semakin 

berbahaya bagi kesehatan para penyelam, karena semakin sering menerima tekanan. 

Hasil penelitian Cecil C et al. (2005) menunjukan bahwa frekuensi penyelaman 

yang berulang-ulang dengan penyelaman Scuba ada hubungan yang signifikan 

terhadap kejadian barotrauma struktur jaringan membrane timpani p < 0,005.
38

 

Hasil penelitian Rahmadayanti, menyatakan penyelam tradisional yang memiliki 

frekuensi penyelaman > 3 kali/hari, sebanyak 100% mengalami gangguan akibat 

penyelaman, dan frekuensi penyelaman ≤ 3 kali/hari, sebanyak 56,3%. Hasil uji 

statistik diperoleh p= 0,02, terdapat hubungan frekuensi penyelaman dengan 

gangguan akibat penyelaman pada penyelam tradisional di Karimunjawa Jepara.
14 

5. Sakit Pilek 

Sakit Pilek pada penyelam saat menyelaman merupakan faktor risiko terjadinya 

barotrauma telinga tengah karena dapat membuat ekualisasi menjadi sulit, atau 
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bahkan tidak mungkin dilakukan. Hal ini dikarenakan terjadinya sumbatan pada 

saluran tuba eusthacius.
28,29

  

6. Ekualisasi  

Ekualisasi adalah proses membuka saluran tuba eusthacius sehingga udara 

masuk ke rongga telinga untuk menyamakan tekanan antara tekanan di telinga luar 

dan tekanan dalam telinga bagian dalam, agar tidak terjadi kerusakan strukur dalam 

telinga tengah dan jaringan di dekatnya. Kegagalan ekualisasi merupakan faktor 

risiko kejadian barotrauma telinga, hal ini bisa di sebabkan karena kegagalan 

maneuver valsava atau difungsi tuba eusthacius.
17 

7. Konsumsi alkohol dan kebiasaan merokok. 

Konsumsi alkohol dan merokok merupakan faktor risiko barotrauma telinga 

tengah karena tembakau dan alkohol dapat mengiritasi selaput lendir saluran 

pernafasan dan dapat menyebabkan penyumbatan pada saluran eusthacius. 

8. Kecepatan turun ke kedalaman sewaktu menyelam dan naik ke permukaan air 

Menyelam dengan kecepatan masuk ke kedalaman pada waktu turun (descent) 

maupun naik (ascent) ke permukaan, bila dilakukan pengukuran kecepatan 

penyelam naik kepermukaan tidak boleh melebihi dari 60 feet/menit (18 meter/ 

menit), dan kecepatan penyelam turun ke kedalaman maksimal 75 feet/menit (22 

meter/menit)
1
. Sesuai hasil penelitian Sugianto (2014), menyatakan faktor yang 

berpengaruh terhadap barotrauma pada penyelam tahan nafas pengais uang logam  
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adalah kecepatan turun ≥ 60 feet/menit (18 meter/menit) dan penggunaan alat bantu 

selam dengan probabilitas 39%.
2
 

9. Kedalaman penyelaman 

Setiap penyelam turun ke kedalaman 10 meter terjadi penambahan tekanan 1 

Atm sama dengan 760 mmHg, tekanan naik linier sesuai dengan kedalaman 

penyelaman di permukaan air. Bertambahnya tekanan pada waktu turun 

kemungkinan terjadinya barotrauma membrane timpani semakin besar. Hasil 

penelitian Prasetyo (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 

 Hasil penelitan Kartono 

(2007) menyatakan faktor risiko  paling dominan terhadap barotrauma adalah faktor  

kedalaman Penyelaman (OR=0.55).
26

 

10. Lama menyelam 

Semakin lama penyelam di bawah permukaan air artinya semakin lama 

terpapar oleh tekanan dan semakin sering untuk menyamakan tekanan (ekualisasi), 

maka semakin besar pula kemungkinan gagal dalam menyamakan tekanan tersebut. 

Jika gagal melakukan ekualisasi akan berisiko mengalami barotrauma telinga.
1,18 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Navisah, dkk (2016) yang membuktikan 

bahwa lama menyelam memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian 

barotrauma telinga tengah.
34

 


