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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tenggelam atau drowning merupakan cedera oleh karena perendaman 

(submersion/immersion) yang dapat mengakibatkan kematian dalam waktu kurang 

dari 24 jam. Apabila korban mampu selamat dalam waktu kurang dari 24 jam maka 

disebut dengan istilah near drowning (WHO, 2012). Tenggelam adalah suatu 

peristiwa dimana terbenamnya seluruh atau sebagian tubuh ke dalam cairan. Pada 

umumnya tenggelam merupakan kasus kecelakaan, baik secara langsung maupun 

karena ada faktor-faktor tertentu seperti korban dalam keadaan mabuk atau dibawah 

pengaruh obat, bahkan bisa saja dikarenakan akibat dari suatu peristiwa 

pembunuhan (Idries, 2011).  

Tenggelam adalah penyebab utama ke-3 kematian karena cedera yang tidak 

disengaja, terhitung 7% dari semua kematian yang terkait dengan cedera (WHO, 

2015). WHO menyatakan  bahwa  0,7% penyebab  kematian  di  dunia  atau  lebih 

dari  500.000  kematian  setiap  tahunnya disebabkan  oleh  tenggelam. Pada 2015, 

diperkirakan 360.000 orang meninggal karena tenggelam, yang menjadi masalah 

utama kesehatan masyarakat di seluruh dunia (WHO, 2015). Lebih dari setengah 

kematian terjadi di bawah usia 25 tahun, dengan usia di bawah 5 tahun berisiko 

tinggi. Cina dan India merupakan negara dengan kasus tenggelam tertinggi di dunia 

karena kedua negara ini berkontribusi  hampir setengah dari rata-rata kematian 

akibat kasus tenggelam di dunia, kemudian diikuti oleh Nigeria, Federasi Rusia, 

Indonesia dan Bangladesh (Roma & Coop, 2017).  
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Indonesia merupakan negara yang terletak di antara dua benua dan dua 

samudera. Luas wilayah daratan Indonesia adalah 1,937 juta km2 dengan luas laut 

kedaulatan 3,1 juta km2. Luasnya lautan Indonesia membuat negara ini dijuluki 

dengan negara maritime, dengan garis pantai yang panjang dan indahnya tepian 

daratan Indonesia membuat pantai menjadi destinasi favorit liburan keluarga di saat 

liburan panjang. Salah satu aktivitas yang pasti dilakukan adalah berenang. 

Kegiatan berenang ini menyimpan resiko kecelakaan yang berujung pada kematian 

yakni kematian akibat tenggelam atau drowning (Roma & Coop, 2017). 

Hampir 90% kematian akibat tenggelam atau drowning terjadi di negara-

negara berkembang. Kejadian tenggelam di Indonesia belum diketahui secara pasti. 

Namun, merujuk pada kondisi geografis wilayah Indonesia yang terdiri dari 

berbagai pulau dengan garis pantai yang cukup panjang yang memungkinkan 

terjadinya tenggelam. Indonesia merupakan daerah dengan mayoritas wisata 

perairan, yang menjadi salah satu daya tarik wisata yang dimiliki. Meskipun fakta-

fakta di atas sangat mengkhawatirkan, penanggulangan kejadian tenggelam masih 

kurang mendapat perhatian. (Roma & Coop, 2017).  

Kegawatdaruratan pada korban tenggelam terkait erat dengan masalah  

pernapasan dan kardiovaskuler yang penanganannya memerlukan penyokong 

kehidupan jantung dasar dengan menunjang respirasi dan sirkulasi korban dari luar 

melalui resusitasi, dan mencegah insufisiensi. Penanganan kegawatdaruratan 

korban tenggelam sebaiknya memastikan terlebih dahulu kesadaran, system 

pernapasan, denyut nadi, dan proses observasi dan interaksi yang konstan dengan 

korban. Pada sebagian korban tenggelam perlu di lakukan resusitasi jantung paru 

karena pada kondisi tenggelam seseorang akan kehilangan pola nafas yang adekuat 
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karena dalam hitungan jam korban tenggelam akan mengalami hipoksemia, anoksia 

susunan syaraf pusat, hingga terjadi henti jantung dan jika tidak segera di berikan 

pertolongan akan menimbulkan kematian dalam 24 jam setelah kejadian. Cardiac 

Arrest yang terjadi di luar rumah sakit dikenal dengan Out of Hospital Cardiac 

Arrest (OHCA) (Berg et al., 2010). 

OHCA didefinisikan sebagai kondisi berhentinya aktivitas mekanik jantung 

yang ditandai dengan tidak adanya tanda sirkulasi jantung dan kejadiannya terjadi 

di luar rumah sakit (Berg et al., 2010). Pasien dengan OHCA umumnya mempunyai 

gambaran EKG lethal dengan kriteria ventrikuler takikardia (VT), ventrikuler 

fibrilasi (VF), pulseless electrical activity (PEA) dan asystole. Semakin 

meningkatnya angka kejadian OHCA dan juga untuk meningkatkan angka 

kelangsungan hidup pasien post-OHCA maka dibutuhkan suatu strategi 

implementasi penanganan OHCA (Berg et al., 2010). 

Early-RJP merupakan strategi implementasi yang direkomendasikan oleh 

American Heart Association (AHA) (Berg et al., 2010). Resusitasi Jantung Paru 

(RJP) merupakan penentu penting dalam kelangsungan hidup korban henti jantung 

(Smith & Grose, 2011). Hal tersebut menuntut untuk meningkatkan jumlah 

bystander RJP di daerah wisata. Frame (2010), mengatakan bahwa keterampilan 

RJP dapat diajarkan kepada siapa saja. Semua lapisan masyarakat seharusnya 

diajarkan tentang RJP terlebih bagi para pekerja yang berkaitan dengan pemberian 

pertolongan keselamatan (Reusitacion Council, 2010).  

Pelaku wisata merupakan salah satu masyarakat awam. Undang-Undang 

(UU) No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 20 menegaskan bahwa 

setiap wisatawan berhak memperoleh pelayanan kesehatan dari pelaku wisata. 
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Peraturan ini menunjukkan bahwa setiap pelaku wisata harus memiliki suatu 

kemampuan dalam memberikan pertolongan kegawatdaruratan sehingga dapat 

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan. 

American Heart Association (AHA) (2015) merekomendasikan solusi atas 

masalah tersebut, yaitu dengan meningkatkan peran setiap orang di komunitas 

untuk menjadi seorang by- stander RJP, dengan cara memberikan pelatihan pada 

komunitas tentang bagaimana melakukan tindakan RJP dengan tepat. 

Meningkatnya persentase masyarakat yang mendapatkan pelatihan RJP merupakan 

bagian integral dari keseluruhan strategi dalam meningkatkan respon komunitas 

pada kasus henti jantung di luar Rumah Sakit (Metrikayanto dkk., 2018). 

Upaya yang dapat dilakukan untuk menambah retensi pemahaman 

masyarakat ketika belajar RJP, diperlukan alat peraga yang mudah dijangkau dan 

ekonomis. I-Carrer cardiac resuscitation manekin merupakan alat peraga yang 

digunakan untuk berlatih RJP. Alat ini didesain secara sederhana dengan bentuk 

setengah badan orang dewasa dengan ketebalan 8 cm. Selain itu, pada alat ini 

terdapat lampu indikator yang menunjukkan ketepatan kedalaman pada saat 

melakukan RJP (Metrikayanto dkk., 2018). 

Pentingnya pertolongan pertama resusitasi jantung paru (RJP) terhadap 

kasus tenggelam yang mengalami henti jantung makan penulis tertarik untuk 

mereview penelitian mengenai “Pengaruh pelatihan resusitasi jantung paru (RJP) 

terhadap keterampilan RJP menggunakan I-Carrer cardiac resuscitation manekin  

dalam menangani kasus tenggelam” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang ingin 

dibahas yaitu : “Apakah ada  pengaruh pelatihan resusitasi jantung paru (RJP) 

terhadap keterampilan RJP menggunakan I-Carrer cardiac resuscitation manekin  

pada pelaku wisata dalam menangani kasus tenggelam ?” 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan umum 

Secara umum literature review ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  

pelatihan resusitasi jantung paru (RJP) terhadap keterampilan RJP menggunakan I-

Carrer cardiac resuscitation manekin pada pelaku wisata dalam menangani kasus 

tenggelam. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mereview pelatihan resusitasi jantung paru (RJP) 

b. Mereview keterampilan RJP menggunakan I-Carrer cardiac resuscitation 

manekin pada pelaku wisata dalam menangani kasus tenggelam. 

c. Mereview pengaruh pelatihan resusitasi jantung paru (RJP) terhadap 

keterampilan RJP menggunakan I-Carrer cardiac resuscitation manekin pada  

pelaku wisata dalam menangani kasus tenggelam. 

D. Manfaat Pelulisan 

Dari hasil literature review yang nantinya diperoleh, penyusun berharap hal 

tersebut memberikan manfaat. Manfaat dari literature review yaitu meliputi 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

 



6 
 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil literature review ini dapat digunakan sebagai informasi ilmiah di bidang 

keperawatan dalam pengembangkan ilmu kegawatdaruratan khususnya pada 

kasus tenggelam yang mengalami henti jantung. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil literature review ini dapat memberikan informasi kepada  masyarakat 

baik tenaga medis maupun non medis dalam rangka meningkatkan keterampilan  

RJP melalui pelatihan resusitasi jantung paru (RJP).  

E. Metode Literature Review 

1. Kriteria inklusi 

Kriteria inklusi dalam studi ini adalah : 

a. Hasil penelitian/ review tentang pelatihan kegawatdaruratan khusunya 

resusitasi jantung paru (RJP) 

b. Hasil penelitian/ review tentang keterampilan Resusitasi Jantung Paru (RJP)  

2. Strategi pencarian   

Menggunakan 4 database (BMJ, Scopus, Pubmed, CINAHL) yang dicari 

pada tahun 2011 – 2019 berupa laporan hasil penelitian dan review yang membahas 

pengaruh pelatihan Resusitasi jantung paru (RJP) terhadap keterampilan RJP 

menggunakan I-Carrer cardiac resuscitation manekin dalam menangani kasus 

tenggelam. Kata kunci pelatihan resusitasi jantung paru (RJP), dan Keterampilan 

RJP digunakan untuk mencari pada database elektronik. Didapatkan 18 jurnal dari 

hasil pencarian menggunakan kata kunci tersebut. Artikel diseleksi berdasarkan 

judul dan informasi abstrak. Apabila informasi pada judul dan abstrak tidak jelas, 

menggunakan naskah lengkap untuk dilakukan review. 


