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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 (Dah

lan, 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).

Penelitian mengenai hubungan lama kematian dengan kerusakan

histopatologi otot gastrocnemius tikus wistar yang dilakukan Prasojo (2010)

yang menggunakan rentang lama kematian 0 jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam

tidak menunjukkan adanya sel yang nekrosis, dikarenakan menggunakan

rentang lama kematian yang singkat. Pembusukan baru muncul kira-kira 24
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jam pasca kematian yang ditandai dengan perubahan pada struktur

makroskopis dan mikroskopis organ tubuh (Budiyanto dkk., 1997).

Pembusukan pada medium udara lebih cepat dibandingkan dengan medium

air, dan pembusukan pada medium air lebih cepat dibandingkan dengan

medium tanah (Dahlan, 2005). Pembusukan pada medium air dipengaruhi

aktifitas mikroorganisme aerob, arus air, suhu air serta kadar garam dalam air

(Biswas, 2012). Glukosa pada tubuh manusia disimpan didalam otot dan hati

dalam bentuk glikogen. Ketika kehilangan pasokan oksigen, proses

pemecahan glikogen akan melalui jalur glikolisis anaerob yang memiliki hasil

akhir asam laktat (Murray dkk., 2007). Akumulasi asam laktat dapat

menyebabkan cedera sel akibat peningkatan pH sel (Kumar dkk., 2007). Ada

kemungkinan bahwa medium air dapat mempengaruhi gambaran

histopatologi otot gastrocnemius sebagai penentu lama kematian.

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
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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

kecelakan, pembunuhan, atau bunuh diri, menentukan lokasi kematian korban

(Dahlan, 2005).

Otot gastrocnemius merupakan otot terbesar penyusun tungkai bawah,

fungsi utamanya untuk gerakan plantar fleksi (Drake dkk., 2007). Glikogen

yang tersimpan di dalam otot pada saat ante-mortem dibandingkan dengan

post-mortem tentu saja berbeda, dikarenakan terjadinya proses malregulasi

glikolisis serta hasil akhir glikolisis anaerob yang akan memberikan

gambaran histopatologi pada otot (Murray dkk, 2006).

Kasus medikolegal ialah kasus kematian yang tidak diawasi dan tidak

dibawah pengawasan dokter sebagai tenaga ahli yang bisa memberikan

keterangan mengenai tanda pasti kematian korban (Di Maio & Dana, 2007).

Kematian pada makhluk hidup dapat berupa mati somatis (mati klinis), mati

suri, mati seluler (mati molekuler), mati serebral serta mati otak (mati batang
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otak). Mati seluler (mati molekuler) timbul beberapa saat setelah kematian

somatis, namun terjadinya kematian seluler pada tiap organ atau jaringan

tidak bersamaan (Budiyanto dkk., 1997). Penelitian sebelumnya

menunjukkan bahwa terjadi perubahan struktural post-mortem pada organ

ginjal, pankreas, hepar, jantung, dan otot rangka pada tikus galur Wistar.

Perubahan yang terjadi pada setiap organ tidak terjadi secara bersamaan,

ginjal merupakan organ yang paling cepat mengalami perubahan struktur dan

otot-otot rangka mengalami perubahan struktur paling lambat (Tomita dkk.,

2004). Otot rangka pada ekstremitas dipilih sebagai organ yang diteliti karena

merupakan salah satu tempat yang penting dalam regulasi glikogen selain

hepar (Prasojo, 2010) dan berhubungan erat dengan proses kerusakan

histologi pada postmortem (Murray dkk., 2006). Sel otot pada keadaan post-

mortem akan mengalami penurunan kemampuan dalam pembentukan ATP

akibat hilangnya pasokan oksigen serta terjadi jejas pada membran lisosomal

yang dapat mendegradasi komponen sitoplasma dan nuklear, sehingga

menyebabkan nekrosis sel yang berpengaruh terhadap gambaran histopatologi

(Kumar dkk., 2007).

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh lama kematian terhadap

gambaran histopatologi otot gastrocnemius telah dilakukan. Didapatkan hasil

bahwa tidak terdapat hubungan antara lama kematian dengan gambaran

histopatologi otot gastrocnemius dikarenakan penelitian menggunakan

rentang waktu kematian yang singkat, sehingga proses pembusukan belum

berjalan sempurna (Prasojo, 2007). Penelitian lainnya mengenai perubahan
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post mortem otot rangka, proses autolisis terjadi 24 jam post-mortem.

Tampak gambaran histopatologi sel otot rangka, yaitu kehilangan pita-I pada

pemeriksaan menggunakan mikroskop elektron (Tomita dkk., 2004).

Pembusukan baru terjadi 24 jam post-mortem dan terjadi karena proses

autolisis dan aktivitas mikroorganisme. Salah satunya dipengaruhi oleh

medium dimana mayat berada, mayat berada di dalam air akan mengalami

pembusukan lebih cepat dibandingkan dengan berada pada medium tanah

(Dahlan, 2005). 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

otot gastroknemius pada tikus Rattus narvegicus yang ditenggelamkan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas,

dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

“Adakah pengaruh medium air terhadap gambaran histopatologi otot

gastrocnemius sebagai penentu lama kematian pada tikus putih (Rattus

norvegicus) ?”
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1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Apakah terdapat pengaruh lama waktu kematian pada medium

air tawar dan air laut terhadap gambaran histopatologi otot

gastrocnemius pada tikus putih (Rattus narvegicus)?.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui perbedaan gambaran histopatologi otot

gastrocnemius pada tikus putih (Rattus norvegicus) dengan

lama waktu kematian 0 jam

2. Untuk mengetahui perbedaan gambaran histopatologi otot

gastrocnemius antara tikus putih (Rattus norvegicus) yang

mati tenggelam di air tawar dan di air laut dengan lama waktu

kematian 12 jam

3. Untuk mengetahui perbedaan gambaran histopatologi otot

gastrocnemius antara tikus putih (Rattus norvegicus) yang mati

tenggelam di air tawar dan di air laut dengan lama waktu

kematian 24 jam.

4. Untuk mengetahui perbedaan gambaran histopatologi otot

gastrocnemius antara tikus putih (Rattus norvegicus) yang mati

tenggelam di air tawar dan di air laut dengan lama waktu

kematian 48 jam.

5. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh lama waktu kematian

terhadap gambaran histopatologi otot gastrocnemius.
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1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan informasi sebagai bahan masukan dan dasar

penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh lama waktu kematian pada

medium air tawar dan air laut terhadap gambaran histopatologi otot

gastrocnemius.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai dasar penelitian lebih lanjut tentang pengaruh lama

waktu kematian pada medium air tawardan air laut terhadap gambaran

histopatologi otot gastrocnemius pada manusia.


