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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tenggelam merupakan suatu kegagalan nafas yang diakibatkan

tertutupnya jalan nafas baik tertutupnya hidung dan mulut ataupun

keseluruhan (Dahlan, 2005). Istilah tersebut disebut asfiksia. Di dalam kasus

ini, ilmu kedokteran forensik memiliki peranan vital dalam pemeriksaan

mayat tersebut, untuk menetukan sebab dan cara kematiannya serta

menentukan lokasi pasti kematian korban (Dahlan, 2005). Oleh karena itu

autopsi forensik harus dilakukan pada semua kasus pembunuhan (Maio &

Suzanna, 2007). Diantaranya bertujuan untuk menentukan lama kematian

korban serta memastikan apakah alibi seseorang tersebut mengarahkannya

menjadi seorang terpidana (Dahlan, 2005). Lama kematian korban dapat

diperkirakan dengan melihat tanda pasti kematian, yaitu lebam mayat, kaku

mayat, penurunan suhu tubuh, adiposera, mummifikasi serta pembusukan

(Dahlan, 2005). Untuk memperkirakan lama kematian juga dapat dilakukan

pemeriksaan histopatologi (Khrisanti, 2010). Pembusukan baru muncul kira-

kira 24 jam pasca kematian yang ditandai dengan perubahan pada struktur

makroskopis dan mikroskopis organ tubuh (Dahlan, 2005). Pembusukan

dipengaruhi oleh faktor dalam dan faktor luar, salah satunya yaitu faktor

medium dimana mayat berada. Pembusukan pada medium udara lebih cepat
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dibandingkan dengan medium air, dan pembusukan pada medium air lebih

cepat dibandingkan dengan medium tanah (Dahlan, 2005).

Prevalesi kejadian tenggelam di seluruh dunia sangat

bervariasi,tergantung pada akses ke air, iklim, dan kebiasaan berenang.Badan

Kesehatan Sedunia (WHO, 2014) melaporkan kematian tenggelam termasuk

10 penyebab utama kematian pada anak-anak dan dewasa. Data menunjukan

kejadian tenggelam setiap tahunnya merenggut 372.000 jiwa. Kasus

tenggelam terkadang menjadi kasus yang dilema dalam bidang kedokteran

forensik. 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). Kejadian

tenggelam 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).

Berdasarkan data Bagian Ilmu Kedokteran Forensik RSUP Sanglah pada

tahun 2010-2012 didapatkan 97 data jenazah yang dicurigai meninggal dunia

akibat tenggelam, dengan rincian 25 orang pada tahun 2010 serta masing-

masing 20 dan 26 orang untuk 2011 dan 2012 (Rizki, 2015). Pada kasus

pembunuhan contohnya, pelaku kejahatan berawal menenggelamkan korban

ke sungai tetapi korban ditemukan di laut (Locali, et al., 2006). Maka dari itu,

ilmu kedokteran forensik mempunyai peran yang besar dalam melakukan

pemeriksaan untuk mengetahui sebab dan cara kematiannya, apakah ini
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kecelakan, pembunuhan, atau bunuh diri, menentukan lokasi kematian korban

(Dahlan, 2005).

Pada korban yang tenggelam di air laut, air laut terkenal dengan

konsentrasi elektrolit lebih tinggi dari kadar plasma darah. Jika pada korban

yang tenggelam air laut, air akan ditarik dari sirkulasi paru-paru ke dalam

jaringan intersisial paru, sehingga menyebabkan edma paru, hipovelemi, dan

hemokonsentrasi (Zulkarnaen, 2008). Sedangkan air tawar terkenal dengan

hipotonik. 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

absorbsi cairan yang masif (Santoso, 2010). Perbandingan kecepatan

pembusukan mayat berada dalam tanah: air: udara adalah 1: 2: 8 hal ini di

pengaruhi oleh faktor luar ataupun dalam. Karena perbedaan mekanisme

inilah lama waktu kematian pada korban yang pada kasus tenggelam di air

tawar lebih cepat daripada di air laut (Dahlan, 2005).

Pada penelitian terdahulu telah membahas tentang banyaknya sel otot

jantung yang pada medium air. Gambaran dari morfologi sel yang mati inilah

yang dipergunakan sebagai cara untuk memperkirakan waktu kematian, maka

disarankan untuk melakukan penelitian dengan organ lain dengan mengontrol

faktor lain (Wyona, 2016). Organ paru dipilih Karena diharapkan akan terjadi

gambaran histopatologi post-mortem setelah tenggelam. Melihat medium

dimana mayat tersebut, maka akan menentukan cepat atau lambatnya terjadi

pembusukan. Kecepatan pembusukan setiap organ dalam tubuh berbeda-beda.
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Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, bahwa waktu kematian dan

medium air mempunyai peran terhadap gambaran histopatologi organ. Maka

perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh lama waktu kematian pada

medium air tawar dan air laut terhadap gambaran histopatologi paru pada tikus

Rattus narvegicus yang ditenggelamkan.

1.2. Rumusan Masalah

Apakah terdapat pengaruh lama waktu kematian pada medium air

tawar dan air laut terhadap gambaran histopatologi paru pada tikus putih

(Rattus narvegicus)?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Mengetahui pengaruh lama waktu kematian pada medium

airtawar dan air laut terhadap gambaran histopatologi paru pada tikus

putih (Rattus narvegicus).

1.3.2. Tujuan Khusus

1.3.2.1. Untuk mengetahui perbedaan gambaran histopatologi

parupada tikus putih (Rattus norvegicus) yang mati

tenggelam di air tawar dan di air lautdengan lama waktu

kematian 0 jam

1.3.2.2. Untuk mengetahui perbedaan gambaran histopatologi paru

antara tikus putih (Rattus norvegicus) yang mati tenggelam di

air tawar dan di air laut dengan lama waktu kematian 12 jam
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1.3.2.3. Untuk mengetahui perbedaan gambaran histopatologi paru

antara tikus putih (Rattus norvegicus) yang mati tenggelam

diair tawar dan di air laut dengan lama waktu kematian 24

jam.

1.3.2.4. Untuk mengetahui perbedaan gambaran histopatologi paru

antara tikus putih (Rattus norvegicus) yang mati tenggelam di

air tawar dan di air laut dengan lama waktu kematian 48 jam.

1.3.2.5. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh lama waktu kematian

terhadap gambaran histopatologi paru.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1.4.1.1. Sebagai tambahan informasi untuk melengkapi penelitian-

penelitian selanjutnya pada hewan coba lainnya.

1.4.1.2. Sebagai tambahan  informasi bagi identifikasi jenazah dalam

lingkup kedokteran forensik di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Sebagai dasar penelitian lebih lanjut tentang pengaruh lama

waktu kematian pada medium air tawar dan air laut terhadap

gambaran histopatologi paru pada manusia.


