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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tenggelam merupakan suatu proses yang dapat menghasilkan 

kegagalan nafas yang diakibatkan dari tertutupnya sebagian atau semua area 

jalan nafas, sehingga menghambat pertukaran oksigen didalam tubuh 

(Martinez dan Hooper, 2014). Di Indonesia insidensi tenggelam banyak 

terjadi dan mengakibatkan gangguan organ tubuh diantaranya jantung. 

Gangguan tersebut dipengaruhi oleh faktor dalam dan faktor luar, salah 

satunya yaitu faktor medium dimana mayat berada. Pembusukan pada 

medium udara lebih cepat dibandingkan dengan medium air, dan pembusukan 

pada medium air lebih cepat dibandingkan dengan medium tanah (Dahlan, 

2005). Lama kematian korban dapat diperkirakan dengan melihat tanda pasti 

kematian, yaitu lebam mayat, kaku mayat, penurunan suhu tubuh, adiposera, 

mummifikasi serta pembusukan (Kocovski & Duflou 2009). Hal ini dapat 

digunakan untuk menentukan lama kematian korban serta memastikan apakah 

alibi seseorang tersebut mengarahkannya menjadi seorang terpidana (Dahlan, 

2005). Untuk memperkirakan lama kematian juga dapat dilakukan 

pemeriksaan histopatologi (Khrisanti, 2010). Proses histopatologi seperti 

pembusukan baru muncul kira-kira 24 jam pasca kematian yang ditandai 

dengan perubahan pada struktur makroskopis dan mikroskopis organ tubuh 
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(George, Van Wettere, et al. 2016). Oleh karena itu autopsi forensik harus 

dilakukan pada semua kasus tenggelam (Maio & Suzanna, 2007). 

Badan Kesehatan Dunia (WHO, 2016) melaporkan kematian 

tenggelam termasuk 10 penyebab utama kematian pada anak-anak dan 

dewasa. Data menunjukan kejadian tenggelam setiap tahunnya merenggut 

372.000 jiwa. Empat puluh persen dari kejadian tenggelam terjadi di musim 

panas. Diperkirakan pada tahun 2030 kematian akibat tenggelam akan 

meningkat mencapai 5.208.000. Kedepannya kematian tenggelam tetap akan 

menjadi 10 penyebab utama kematian pada anak-anak dan dewasa. Di 

Indonesia mencapai 633 kejadian dengan jumlah korban tenggelam 

keseluruhan sekitar 5097 orang korban dan yang meninggal sekitar 278 orang 

atau sekitar 5,4% yang meninggal (Basarnas, 2015). Seperti data yang 

dilaporkan oleh BASARNAS kejadian tenggelam pada tahun 2015 di 

Semarang pada tahun 2015 terdapat 9 kejadian tenggelam dengan korban 

keseluruhan mencapai sekitar 71 orang korban dan yang meninggal sekitar 14 

orang meninggal (Basarnas Semarang, 2015). Maka dari itu, ilmu kedokteran 

forensik mempunyai peran yang besar dalam melakukan pemeriksaan untuk  

mengetahui sebab dan cara kematiannya, apakah ini kecelakan, pembunuhan, 

atau bunuh diri, dan menentukan lokasi kematian korban (Zhu, et al., 2005). 

Mekanisme tenggelam dalam air laut sangat berbeda dengan air tawar 

(Zhu et al., 2003). Pada korban yang tenggelam di air laut, air akan ditarik 

dari sirkulasi paru-paru ke dalam jaringan intersisial paru, sehingga 

menyebabkan edema paru, hipovelemi, hemokonsentrasi, dan anoksia 
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myocardium ditambah meningkatnya viskositas darah dapat menyebabkan 

payah jantung (Martinez dan Hooper, 2014). Hal ini disebabkan karena 

kosentrasi elektrolit air laut lebih tinggi dari kadar plasma darah. Sebaliknya 

pada korban yang tenggelam di air tawar, air yang masuk kedalam tubuh akan 

diserap kedalam sirkulasi kemudian di distribusikan ke seluruh tubuh, 

sehingga korban yang mati tenggelam dalam air tawar akan mengalami 

absorsi cairan yang masif (Zulkarnaen, 2008) dan terjadi hemodilusi darah. 

Hemodilusi menyebabkan cairan dalam pembuluh darah atau sirkulasi 

menjadi lebih, penurunan tekanan sitole, dan dalam waktu beberapa menit 

terjadi fibrilasi ventrikel. Evaluasi pada gambaran autolisis organ seperti otak, 

paru, dan jantung akan amat membantu memperkirakan saat kematian 

mengingat letak organ yang terlindung dalam tubuh (Gardiner et al., 2012), 

sehingga pengaruh lingkungan dapat di kurangi. Gambaran yang terjadi setiap 

organ berbeda waktunya, diawali dari sel yang paling rendah daya tahannya 

terhadap konsumsi oksigen. Empat puluh delapan jam setelah mati 

didapatkan proses autolisis akibat dari enzim yang dilepaskan sel-sel yang 

mengalami mati dan aktivitas mikroorganisme pembusukan yang berada di 

usus besar yaitu Clostridium welchii. Gambaran ini penting bagi bagian 

patologi forensik untuk mentukan awal kematian, dan mentukan lama waktu 

kematian (Dahlan, 2005). 

Pada penelitian yang dilakukan Wyona Lorensia 2016, disebutkan 

bahwa medium air dapat mempengaruhi gambaran hitopatologi otot jantung 

sebagai penentu lama kematian tetapi terdapat faktor perancu yang tidak di 
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kontrol. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, bahwa lama waktu 

kematian dan medium air mempunyai peran terhadap gambaran histopatologi 

organ. Maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh lama 

waktu kematian pada medium air laut dan sungai gambaran histopatologi otot 

jantung pada tikus Rattus narvegicus yang ditenggelamkan. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh lama waktu kematian dalam media air laut dan 

air tawar terhadap gambaran histopatologis otot jantung? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh lama waktu kematian pada media 

air laut dan air tawar terhadap gambaran histopatologis otot jantung 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui perbedaan histopatologi otot jantung antara 

tikus putih (Rattus norvegicus) yang mati tenggelam di air tawar 

dan air laut dengan lama waktu kematian 0 jam 

2. Untuk mengetahui perbedaan histopatologi otot jantung antara 

tikus putih (Rattus norvegicus) yang mati tenggelam di air tawar 

dan air laut dengan lama waktu kematian 12 jam, 24 jam, 48 jam.  
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3. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh lama waktu kematian 

dalam media air asin dan air tawar terhadap gambaran 

histopatologis otot jantung 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Maanfaat Teoritis 

Penelitian ini digunakan untuk membantu teori yang sudah ada 

dan diharapkan dapat memberikan informasi sebagai masukan dan 

acuan penelitian lebih lanjut adanya pengaruh medium lama waktu 

kematian pada medium air laut dan air tawar terhadap gambaran 

histopatologis otot jantung pada tikus Rattus norvegicus 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan adalah penelitian ini dapat 

digunakan sebagai informasi dan manfaat untuk menambah 

pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai pengaruh lama waktu 

kematian pada medium air laut dan air tawar terhadap gambaran 

histopatologis otot jantung pada tikus Rattus norvegicus 


