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abstract

In	aviation,	there	are	many	problems	that	must	be	faced	by	aviators,	one	of	which	is	height.	Effect	of	changes	in	altitude	can	cause	
physiological	disorders,	such	as	hypoxia,	where	oxygen	levels	in	the	decreases,	while	hypoxia	itself	results	in	many	disturbances	of	the	
body.	One	of	these	disturbances	is	visual	disturbance.	The	causes	of	reduced	visual	function	may	be	due	to	an	increase	in	intraocular	
pressure,	which	can	affect	or	cause	changes	in	visual	capability,	which,	to	some	extent,	may	affect	the	performance	the	aircraft’s	crews.	
To	determine	the	effect	of	altitude	elevation	exposure	to	changes	in	IOP	in	Air	Force	pilot	candidates.	The	research	was	conducted	at	the	
Department	of	Aerophysiology,	Lakespra	Saryanto,	Indonesian	Air	Force,	Jakarta.	The	samples	were	taken	with	total	sample.	Research	
subjects	were	prospective	Air	Force	pilots	aged	19–23	years,	as	many	as	49	persons.	Conducted	using	Tonopen-XL	instrument	that	
measures	IOP	in	pre-chamber,	durante	chamber	in	altitudes	of	8000	feet	and	18,000	feet,	and	post-chamber.	It	subsequently	analyzes	
the	influence	of	those	altitudes	to	changes	in	IOP	that	occurred	in	the	Air	Force	pilot	candidates.	From	49	persons correlation	test	
and	analysis	to	compare	the	results	of	IOP	in	pre	chamber,	durante	chamber	in	8,000	feet	and	18,000	feet,	and	post-chamber,	and	also	
between	height	and	O2	saturation	revealed	significant	differences	in	each	variable,	which	indicated	p	=	0.000	where	p	<	0.05.	The	
higher	the	altitude,	the	less	the	oxygen	saturation,	and	the	higher	the	altitude,	the	more	the	TIO	increases.	There	is	strong	correlation	
in	measuring	IOP	in	pre	chamber,	durante	chamber	in	8,000	feet	and	18,000	feet,	and	post-chamber,	and	also	between	height	and	
O2	saturation	revealed	significant	differences	in	each	variable.	The	higher	the	altitude,	the	less	the	oxygen	saturation,	and	the	higher	
the	altitude,	the	more	the	TIO	increases.
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pendahuluan

Personal TNI AU khususnya para penerbang harus 
memiliki kondisi fisik yang optimal agar mampu mengatasi 
berbagai pengaruh kondisi lingkungan tugasnya di udara.1 
Ruang lingkup para penerbang yang mengharuskan mereka 
bekerja dalam lingkungan yang mempunyai karakteristik 
yakni lapisan udara yang semakin renggang kerapatannya 
sesuai bertambahnya ketinggian. Makin tinggi tempat, 
maka makin kecil tekanan udaranya, demikian pula makin 
kecil tekanan parsial oksigennya makin rendah suhunya. 
Makin tinggi dari permukaan bumi lapisan udara memiliki 
ciri yaitu khas hipobarik, hipoksia dan hipotermia.1 

Fenomena tersebut akan memengaruhi tekanan intraokuler 
(TIO). TIO normal didefinisikan sebagai tekanan di mana 
tidak menyebabkan kerusakan papil saraf optik peningkatan 

TIO berpotensi terjadi degradasi fungsi penglihatan pada 
para penerbang.1

Banyaknya kontroversi tentang data-data pembahasan 
TIO pada ketinggian tertentu, mendorong peneliti untuk 
melakukan penelitian lebih lanjut.

Penelitian pendahuluan yang telah dilakukan 
menghasilkan data sebagai berikut: pada 4 orang siswa 
yang diperiksa pada ketinggian 8000 feet, didapat rata-
rata TIO pre	flight atau ground	level adalah 17,10 mmHg, 
sedangkan rata-rata TIO pada durante	 flight didapat  
20,75 mmHg, sehingga tampak bahwa dari ketinggian 
sea	level sampai ketinggian 8000 feet, dengan saturasi O2 
rata-rata 93,75% TIO meningkat 3,65 mmHg atau sekitar 
17,59%. Pada 4 orang siswa yang diperiksa pada ketinggian  
18.000 feet, didapat rata-rata TIO pada pre	flight adalah  
15,13 mmHg, sedangkan rata-rata TIO pada durante	flight 
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didapat 28,96 mmHg, sehingga tampak bahwa dari ketinggian 
sea	level sampai ketinggian 18.000 feet, rata-rata saturasi O2  
85,75% dan TIO meningkat 13,83 mmHg atau sekitar 
47,75%.

bahan dan metode

Penelitian ini adalah penelitian pre eksperimental. 
Subjek penelitian diambil dari total populasi yaitu calon 
penerbang TNI AU yang menjalani Indoktrinasi dan 
Latihan Aerofisiologi (ILA) di Lakespra Saryanto pada 
bulan Desember 2010–Januari 2011. 

Sebelum masuk hypobaric chamber dilakukan dengan 
tonopen. Di dalam chamber, subjek prosedur ILA diukur 
pada ketinggian 8.000 feet, dan 18.000 feet diukur lagi 
TIOnya. Ketika turun ke ground level dilakukan pengukuran 
TIO ulang setelah 30 menit. Data yang terkumpul 
dikelompokkan dan ditabulasi, kemudian dilakukan uji 
statistik t dua sampel berpasangan dan dengan uji Korelasi 
dari Pearson untuk ketinggian dan TIO, sedangkan variabel 
yang lain secara deskriptif.

hasil

Penelitian ini merupakan penelitian pre eksperimental 
yang dilakukan di Departemen Aerofisiologi Lakespra 
Saryanto TNI-AU Jakarta. Dengan subjek penelitian para 
calon penerbang TNI-AU yang berusia 19–23 tahun dan 
memenuhi kriteria inklusi. Dan berjenis kelamin laki-laki, 
sebanyak 49 orang yang telah dinyatakan dalam keadaan 
sehat, setelah melalui berbagai pemeriksaan standart sesuai 
yang ada di petunjuk teknis standar penerimaan calon 
penerbang TNI-AU. Adapun sampel yang diambil adalah 
total sampel.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui TIO pre	
chamber,	durante	chamber pada ketinggian 8000 feet dan 18.000 
feet, kemudian post	chamber dan selanjutnya menganalisis 
pengaruh beberapa ketinggian tersebut terhadap perubahan TIO 
yang terjadi pada para calon penerbang TNI-AU. 

Berikut adalah hasil TIO pada pre	chamber,	durante	
chamber pada 8000 feet	dan 18.000 feet serta post	chamber 
selengkapnya. 

Hasil penelitian ini menunjukkan data TIO pre	chamber 
(rerata 16,96) lebih kecil dari data TIO durante	chamber 
pada ketinggian 8000 feet (rerata 22,50). Hasil uji statistik 
menunjukkan p = 0,000 di mana p < 0,05 yang berarti ada 
beda signifikan antara TIO pre	chamber dan TIO durante	
chamber pada ketinggian 8000 feet.

Hasil penelitian ini menunjukkan data TIO pre	chamber 
(rerata 16,96) lebih kecil dari data TIO durante	chamber 
pada ketinggian 18.000 feet (rerata 26,57). Hasil uji statistik 
menunjukkan p = 0,000 di mana p < 0,05 yang berarti ada 
beda signifikan antara TIO pre	chamber dan TIO durante	
chamber pada ketinggian 18.000 feet.

Hasil penelitian ini menunjukkan data TIO pre	chamber 
(rerata 16,96) lebih kecil dari data TIO post	 chamber 

pada ketinggian 0 feet, (rerata 17,30). Hasil uji statistik 
menunjukkan p = 0,360 di mana p > 0,05, yang berarti ada 
perbedaan tetapi tidak signifikan antara TIO pre	chamber 
dan TIO post	chamber pada ketinggian 0 feet.

Hasil penelitian ini menunjukkan data TIO durante	
chamber pada ketinggian 8000 feet (rerata 22,50) lebih kecil 
dari data TIO durante	chamber pada ketinggian 18.000 feet 
(rerata 26,57). Hasil uji statistik menunjukkan p = 0,000 
di mana p < 0,05 yang berarti ada beda signifikan antara 
TIO durante	chamber pada ketinggian 8000 feet dan TIO 
durante	chamber pada ketinggian 18.000 feet.

Hasil penelitian ini menunjukkan data TIO durante 
chamber pada ketinggian 8000 feet (rerata 22,50) lebih 
besar dari data TIO post	chamber pada ketinggian 0 feet 

Tabel 3. Hubungan TIO pre	 chamber	 dan	 post	 chamber  
(0 feet)

Variabel Rerata
Simpangan 

Baku
p Ket

TIO pre	
chamber 

16,96 2,42 0,360 Ada beda, 
 tidak signifikan

TIO post	
chamber

17,30 2,01 0,360 Ada beda, 
 tidak signifikan

Tabel 4. Hubungan TIO Durante pada ketinggian 8000 feet dan 
18000 feet

Variabel Rerata
Simpangan 

Baku
p Ket

TIO pada 
8000 feet	

22,50 4,01 0,000 Ada beda 
signifikan

TIO pada 
18.000 feet

26,57 4,78 0,000 Ada beda 
signifikan

Tabel 1. Hubungan TIO pre	 chamber	 dan	 durante	 chamber 
ketinggian 8000 feet

Pair Rerata
Simpangan 

Baku
p Ket

TIO pre	
chamber 

16,96 2,42 
0,000

Ada beda 
signifikan

TIO pada 
8000 feet

22,50 4,01
0,000

Ada beda 
signifikan

Tabel 2. Hubungan TIO pre	 chamber	 dan	 durante	 chamber 
pada ketinggian 18.000 feet

Pair Rerata Simpangan 
Baku

p Ket

TIO pre	
chamber

16,96 
2,42 

0,000 Ada beda 
signifikan

TIO pada 
8000 feet

26,57 4,01 0,000 Ada beda 
signifikan
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(rerata 17,30). Hasil uji statistik menunjukkan p = 0,000 
di mana p < 0,05 yang berarti ada beda signifikan antara 
TIO durante	chamber pada ketinggian 8000 feet	dan TIO 
post	chamber pada ketinggian 0 feet.

Hasil penelitian ini menunjukkan data TIO durante	
chamber pada ketinggian 18.000 feet (rerata 26,57) lebih 
besar dari data TIO post	chamber pada ketinggian 0 feet 
(rerata 17,30). Hasil uji statistik menunjukkan p = 0,000 
di mana p < 0,05 yang berarti ada beda signifikan antara 
TIO durante	chamber pada ketinggian 18.000 feet dan TIO 
post	chamber pada ketinggian 0 feet.

Hasil penelitian ini menunjukkan data Saturasi O2 
durante	chamber pada ketinggian 8000 feet (rerata 91,82) 
lebih besar dari data Saturasi O2 durante	chamber pada 
ketinggian 18.000 feet (rerata 78,35). Hasil uji statistik 
menunjukkan p = 0,000 di mana p < 0,05 yang berarti ada 
beda signifikan antara Saturasi O2 durante	chamber pada 
ketinggian 8000 feet dan Saturasi O2 durante	chamber pada 
ketinggian 18.000 feet.

Hasil uji korelasi ketinggian dan saturasi O2 adalah 
–0,794 yang berarti menunjukkan hubungan yang negatif. 
Dengan p = 0,000 di mana p < 0,05 yang berarti ada beda 

Tabel 8. Korelasi Ketinggian, Saturasi O2 dan TIO

No. Variabel Saturasi O2 TIO

1 Ketinggian p = 0,000
r = –0,794

p = 0,000
r = 0,747

2 Keterangan Korelasi Signifikan Korelasi Signifikan

signifikan. Ini berarti makin tinggi jarak ketinggian maka 
saturasi O2 semakin turun/rendah. 

Hasil uji korelasi ketinggian dan TIO adalah 0,747 
yang berarti menunjukkan hubungan yang positif. Dengan  
p = 0,000 di mana p < 0,05 yang berarti ada beda signifikan. 
Ini berarti makin tinggi jarak ketinggian maka TIO semakin 
naik/tinggi. 

Gambar 1. Grafik Hubungan TIO durante	 chamber pada 
ketinggian 8000 feet	 dan 18.000	 feet	 dengan  
0 feet.

Gambar 2. Grafik Hubungan Saturasi O2 Durante 8000 feet 
dan 18000 feet

Tabel 5. Hubungan TIO Durante pada ketinggian 8000 feet 
dan 0 feet

Variabel Rerata
Simpangan 

Baku
p Ket

TIO pada 
8000 feet

22,50 4,01 0,000 Ada beda 
signifikan

TIO pada 0 
feet

17,30 2,05 0,000 Ada beda 
signifikan

Tabel 6. Hubungan TIO Durante pada ketinggian 18000 feet 
dan post (0 feet)

Variabel Rerata
Simpangan 

Baku
p Ket

TIO pada 
18.000 feet

26,57 4,78 0,000 Ada beda 
signifikan

TIO pada 0 
feet

17,30 2,05 0,000 Ada beda 
signifikan

Tabel 7. Hubungan Saturasi O2 Durante 8000 feet dan 18000 
feet

Variabel Rerata
Simpangan 

Baku
p Ket

Saturasi O2 
pada 8000 feet

91,82 2,61 0,000
Ada beda 

signifikan

Saturasi O2 
pada 18.000 
feet

78,35 6,90 0,000 Ada beda 
signifikan
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pembahasan

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat pre 
eksperimental, untuk mencari korelasi antara ketinggian 
dengan hasil pengukuran TIO pada saat pre	 chamber,	
durante	chember dan post	chamber dengan menggunakan 
tonometer Tonopen yang merupakan alat tonometer yang 
paling aman terhadap adanya perubahan tekanan udara. 
Data yang didapat merupakan hasil pengukuran TIO subjek 
dengan satuan milimeter air raksa. Jumlah subjek 49 orang 
yang kesemuanya laki-laki, setiap subjek diperiksa 4 kali 
dengan posisi duduk.

Pada penelitian ini didapatkan TIO pre	chamber lebih 
kecil dari durante	 chamber pada ketinggian 8000 feet 
dengan rerata 16,96 dan 22.50 mmHg dan pada ketinggian 
18.000 feet	dengan rerata 26,57 mmHg. Pada penelitian dari 
Ersanli dkk yang melakukan penelitian dengan ketinggian 
9.114 meter (30.000 feet) ternyata pada perubahan 
ketinggian didapat kenaikan TIO secara signifikan, rata-rata 
TIO meningkat 16,75 ± 4,14 mmHg dengan oksigen dan 
14,37 ± 3,44 mmHg agak menurun dengan udara ambient, 
dan menurun pada sea	 level. Walaupun penelitian ini 
berbeda ketinggian dengan penelitian Ersanli dkk, tetapi ada 
kesamaan yaitu adanya kenaikan TIO secara signifikan.2

Data TIO pre	chamber lebih kecil dari data TIO post	
chamber pada ketinggian 0 feet, dengan rerata 16,96 dan 
17,30 mmHg. Pada penelitian Cymerman dkk menemukan 
setelah dari ketinggian 14.110 feet terjadi penurunan TIO 
kembali dalam hitungan jam. Juga pada penelitian Atilla 
bayer dan Ersanli menghasilkan penurunan TIO setelah 
kembali ke atas tanah.2,3

Didapatkan TIO durante	chamber 8000 feet lebih kecil 
dari data TIO durante	chamber pada ketinggian 18.000 feet	
dengan rerata 22,50 dan 26,57 mmHg. Dari teori dicatat 
bahwa sampel telah terkena hipoksia stadium indiferen 
pada ketinggian 8.000 feet dengan saturasi O2 rata-rata 93 
% sedangkan sampel terkena hipoksia stadium gangguan 
pada ketinggian 18.000 feet dengan saturasi O2 rata-rata 
72 %, peningkatan bertahap pada TIO terjadi dengan 
adanya resistensi aktivitas syaraf simpatik beta adrenergik.2 
Studi lain yang menjelaskan terjadinya perubahan TIO 
pada paparan ketinggian melalui beberapa mekanisme, 
diantaranya kejadian hipoksia merangsang metabolisme 
katekolamin meningkat sehingga merangsang aktifasi 
reseptor sistem saraf simpatis.3 

TIO durante	 chamber 8000 feet lebih besar dari  
data TIO pada ketinggian 0 feet	dengan rerata 22,50 dan 
17,30 mmHg. Didapatkan TIO durante	 chamber pada 
ketinggian 18.000 feet (rerata 26,57) lebih besar dari data 
TIO post	chamber pada ketinggian 0 feet (rerata 17,30) dari 
teori dicatat bahwa telah terjadi penyesuaian.

Hubungan berbagai ketinggian dan TIO dapat dibuat 
suatu grafik yang menggambarkan bahwa terdapat korelasi 
antara hasil pengukuran TIO dengan ketinggian, Semakin 
tinggi jarak ketinggian maka TIO semakin naik/tinggi.

Didapatkan	 data Saturasi O2 durante	 chamber pada 
ketinggian 8000 feet (rerata 91,82%) lebih besar dari data 
Saturasi O2 durante	chamber pada ketinggian 18.000 feet 
(rerata 78,35%). Hasil ini sesuai dengan literature Table	
gaTypical	 Values	 for	 Arterial	 Blood	 Gases	 of	 Resting	
Subject, bahwa pada hipoksia tipe indifferen (0–10.000 feet) 
saturasi O2 antara 95–90%, pada hasil penelitian didapat 
91,82%. Pada hipoksia tipe gangguan (15.000–20.000 feet) 
saturasi O2 berkisar 80–70%, di hasil penelitian didapat 
78,35%.4

Sehingga dari hubungan berbagai ketinggian dan 
saturasi O2 dapat dibuat suatu grafik yang menggambarkan 
bahwa terdapat korelasi antara hasil pengukuran saturasi O2 
dengan ketinggian, Semakin tinggi jarak ketinggian maka 
saturasi O2 semakin turun/rendah. 

Akibat ketinggian, yang menyebabkan hipoksia, 
dan berdasarkan gejala hipoksia terhadap penerbangan, 
terdapat diameter arteriol retina sudah mulai meningkat 
10–20% (vasodilatasi) volume darah dalam retina naik, 
dan tekanan intraokular sudah meningkat, sedangkan 
berdasarkan fisiologis produksi pembentukan humor akuos, 
bahwa humor akuos dibentuk oleh prosesus silliaris yang 
masing-masing tersusun atas dua epitel yang membungkus 
stroma dan kaya akan pembuluh darah, yang dihubungkan 
oleh tight	 junction	yang merupakan bagian penting dari 
blood	aqueous	barrier,	jadi pada saat terjadi vasodilatasi, 
darah banyak mengalir, terjadi tiga mekanisme, yaitu 
sekresi aktif, ultrafiltrasi, dan difusi sudah mulai terbentuk, 
di mana terjadi pengaktifan enzim karbonik anhydrase 
yang mensekresi ion Na+ ke bilik mata belakang, serta 
perpindahan air dan substansi yang larut dalam air melewati 
membran sel, serta difusi larutan yang menembus membran 
sel, maka sel-sel epitel silliar pada keadaan ini banyak 
memproduksi humor akuos.

Perubahan tekanan intra okular dipengaruhi oleh 
kecepatan pembentukan akuos humor, kemudahan aliran 
akuos humor, pengaliran melalui uveosklera, dan tekanan 
vena episklera, dengan rumus:5,6,7 

IOP = 
F – U

+ Pev 
C

IOP = Tekanan intraokuler (mmHg) 
F = Kecepatan pembentukan akuos humor (μl/mnt) 
U = Pengaliran melalui uveosklera (μl/mnt) 
C = Kemudahan aliran akuos humor (μl/mnt/mmHg) 
Pev  = Tekanan vena episklera (mmHg) 

Sesuai dengan rumus perubahan tekanan intraokular 
tersebut, yang dipengaruhi kecepatan pembentukan humor 
akuos, kemudahan aliran humor akuos, dan tekanan vena 
episklera, pada penelitian ini, akibat hipoksia terjadi 
vasodilatasi pembuluh darah dan produksi humor akuos 
banyak diproduksi oleh sel-sel epitel badan silliar, serta 
adanya dilatasi pupil karena rangsangan simpatis ada 
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receptor 1 pada otot dilator pupil, sudut mata menyempit, 
sehingga produksi humor akuos banyak, namun aliran 
humor akuos dapat terhambat dalam bilik mata, maka 
memengaruhi nilai TIO, yang makin lama makin 
meningkat.7

Lokasi terjadinya resistensi aliran keluar humor akuos 
masih belum dimengerti dengan jelas, hasil penelitian 
dan prediksi secara teoritis yang menjelaskan hal tersebut 
masih sedikit, karena mekanisme masih diperlukan 
penelitian lain. Begitu pula dengan tekanan vena episklera, 
masih sangat kompleks dan belum dimengerti, namun 
tekanan ini relatif stabil ketika posisi tubuh tidak berubah. 
Ersanli dkk, melaporkan adanya keterkaitan hipoksia 
dengan peningkatan rangsangan aktivitas simpatis pada 
vasokonstriksi pembuluh darah vena, karena paparan 
keadaan hipoksia sehingga dengan demikian menerangkan 
adanya peningkatan tekanan vena episklera.2

kesimpulan

Penelitian mengenai pengaruh paparan ketinggian 
terhadap perubahan TIO pada calon penerbang TNI-AU 
di RUBR Departemen Aerofisiologi Lakespra Saryanto 
TNI-AU Jakarta ini adalah penelitian yang pertama kali 
dilakukan di Indonesia. Dari penelitian ini dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: Terdapat korelasi antara hasil 

pengukuran TIO dengan tonometer Tonopen XL, pada 
pre	chamber,	durante	chamber pada ketinggian 8000 feet	
dan 18.000 feet serta	post	chamber. Semakin tinggi jarak 
ketinggian maka saturasi O2 semakin turun/rendah. Semakin 
tinggi jarak ketinggian maka TIO semakin naik/tinggi. 
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