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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 tahun 

2013 tentang kesehatan matra, kesehatan matra adalah upaya kesehatan dalam 

bentuk khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan 

mental guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang serba berubah secara 

makna, baik di lingkungan darat, laut, maupun udara (Indonesia. 2013).  

Pada pasal 3 ayat 4, disebutkan juga bahwa kesehatan dirgantara sebagai 

salah satu jenis kesehatan matra yang meliputi kesehatan penerbangan dan ruang 

angkasa, dan kesehatan dalam tugas operasi dan latihan militer di udara. Salah satu 

bagian dari kedirgantaraan Indonesia adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan 

Udara (TNI-AU). Angkatan udara merupakan salah satu aparatur milik negara yang 

bertugas untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia melalui udara. Oleh 

sebab itu, kesehatan dari TNI-AU wajib untuk diperhatikan dengan seksama 

(Indonesia. 2013). 

Sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada Pasal 10, 

Angkatan Udara bertugas: Melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang 

pertahanan, Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara 

yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum 

internasional yang telah diratifikasi, Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan 

dan pengembangan kekuatan matra udara, dan Melaksanakan pemberdayaan 

wilayah pertahanan udara (Indonesia. 2004). 

 Untuk melaksanakan tugasnya, TNI-AU tentunya menggunakan berbagai 

macam tipe pesawat, salah satunya adalah helikopter. Helikopter merupakan 

pesawat yang kompleks dengan banyak bagian dalam rotational movement yang 

dapat digunakan dalam semua jenis kondisi cuaca dengan perubahan suhu, tekanan 

udara dan angin. Mesin yang kompleks ini menghasilkan getaran dengan beberapa 

tingkatan di dalam pesawat, getaran ditransmisikan pada semua permukaan kontak, 

termasuk lantai, cockpit dan tempat duduk. Getaran yang dihasilkan oleh mesin
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helikopter dapat mempengaruhi kesehatan penerbang helikopter, misalnya nyeri 

leher, low back pain, dan kelainan refraksi pada mata. Kelainan refraksi yang paling 

sering terjadi pada penerbang helikopter adalah miopia atau rabun jauh. Miopia 

merupakan keluhan yang paling sering terjadi pada pilot sipil. Savitri, dkk (2016) 

menyatakan bahwa prevalensi miopia pada United States Air Force (USAF) airmen 

sebanyak 21,9% (Nakagawara, 2006). 

 Menurut Savitri (2016), miopia merupakan kelainan refraksi yang sering 

terjadi di antara penerbang. Secara klinis, miopia adalah anomali refraksi pada mata 

dimana bayangan difokuskan di depan retina, ketika mata tidak dalam kondisi 

berakomodasi (American Optometric Association, 2006). 

Vibrasi yang kuat pada helikopter berperan besar dengan angka kejadian 

miopia pada penerbang helikopter. Awak helikopter yang terpajan vibrasi tinggi 

mempunyai risiko miopia 4,5 kali lipat jika dibandingkan dengan awak helikopter 

yang terpajan vibrasi rendah (Bastaman, 2002) 

Menurut Haryadi (2012), vibrasi secara sedehana berarti gerakan mesin 

atau bagiannya bolak-balik dari posisi diamnya. Jika suatu massa digantung pada 

sebuah pegas kemudian diberikan sedikit dorongan (kecepatan awal), kemudian 

dibiarkan bergerak, maka massa tersebut akan bergerak. 

Selain vibrasi, total jam terbang yang tinggi dapat menyebabkan miopia 

pada penerbang. Penerbang dengan jumlah jam terbang diatas 1000 jam memiliki 

faktor risiko yang tinggi terhadap kejadian myopia (Savitri, 2016). 

Batasan jam terbang pada penerbang di Indonesia sendiri telah diawasi 

oleh Kementrian Perhubungan melalui Peraturan keselamatan Penerbangan Sipil 

bagian 121 yang bertujuan untuk menjaga agar tidak mengganggu kesehatan 

penerbang dan mengganggu keselamatan penerbang, yaitu batasan untuk 

penerbangan dengan 2 penerbang adalah 30 jam terbang dalam 7 hari berturut-turut, 

sedangkan batasan untuk penerbangan dengan 2 penerbang atau lebih dengan 1 

tambahan penerbang adalah 120 jam terbang dalam 30 hari berturut-turut (CASR, 

2015). 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.10 Tahun 2009 

tentang Organisasi Tentara Nasional Indonesia pasal 54, Komando Operasi 

Angkatan Udara I atau disingkat koopsau I mempunyai tugas yaitu pembinaan 
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kemampuan dan kesiapsiagaan operasional satuan-satuan TNI AU dalam 

jajarannya, dan melaksanakan operasi-operasi udara dalam rangka penegakan 

kedaulatan negara di udara, mendukung penegakan kedaulatan negara di darat dan 

di laut di wilayahnya sesuai dengan kebijakan panglima TNI. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik untuk 

mengangkat topik tersebut sebagai bahan penelitian dan memaparkannya dalam 

skripsi yang berjudul “Hubungan Paparan Vibrasi Helikopter dan Total Jam 

Terbang terhadap kejadian Miopia pada Penerbang Helikopter Militer di Pangkalan 

Udara TNI-AU Atang Sendjaja Tahun 2018”. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merumuskan masalah: 

Adakah hubungan antara Paparan Vibrasi Helikopter dan Total Jam Terbang 

terhadap kejadian Miopia pada Penerbang Helikopter Militer di Pangkalan Udara 

TNI-AU Atang Sendjaja Tahun 2018. 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara paparan vibrasi helikopter 

dan total jam terbang terhadap kejadian miopia pada penerbang helikopter militer 

di Pangkalan Udara TNI-AU Atang Sendjaja tahun 2018. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran paparan vibrasi helikopter pada penerbang 

helikopter militer di Pangkalan Udara TNI-AU Atang Sendjaja tahun 

2018. 

b. Mengetahui gambaran total jam terbang pada penerbang helikopter militer 

di Pangkalan Udara TNI-AU Atang Sendjaja tahun 2018. 

c. Mengetahui prevalensi miopia pada penerbang helikopter militer di 

Pangkalan Udara TNI-AU Atang Sendjaja tahun 2018. 

d. Mengetahui hubungan antara paparan vibrasi helikopter terhadap kejadian 

miopia pada penerbang helikopter militer di Pangkalan Udara TNI-AU 

Atang Sendjaja tahun 2018. 
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e. Mengetahui hubungan antara total jam terbang terhadap kejadian miopia 

pada penerbang helikopter militer di Pangkalan Udara TNI-AU Atang 

Sendjaja tahun 2018. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi di bidang Kedokteran Matra Udara di Fakultas Kedokteran Universitas 

Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi penerbang helikopter militer 

Sebagai bahan edukasi pada penerbang helikopter militer di Pangkalan 

Udara TNI-AU Atang Sendjaja tentang faktor-faktor yang dapat 

menyebabkan miopia. 

b. Bagi peneliti 

Sebagai bahan pembelajaran dan evaluasi untuk penulis agar bisa 

melakukan penelitian yang lebih baik sehingga dapat memberikan manfaat 

yang lebih besar untuk masyarakat luas dan untuk menambah wawasan 

tentang kesehatan matra udara. 

c. Bagi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 

Sebagai penambahan referensi kepustakaan sehingga dapat digunakan 

untuk penelitian selanjutnya di bidang kesehatan matra udara. 
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