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KASUS JENAZAH MATI MENDADAK 
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Abstrak 
Kematian mendadak merupakan kematian yang 
terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga. Mati 
mendadak dapat terjadi segera setelah muncul 
gejala atau tidak disadari gejala sebelumnya. 
Sebab kematian baru dapat ditentukan jika telah 
dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, 
termasuk pemeriksaan histopatologi dari 
jenazah yang diotopsi. Studi ini akan 
memberikan gambaran mengenai penyebab 
kematian terbanyak kasus mati mendadak yang 
diotopsi di ruang bedah jenazah RSUP Dr. Hasan 
Sadikin Bandung tahun 2016. Penelitian 
dilakukan secara retrospektif dengan mengambil 
data dari rekam medis jenazah mati mendadak 
selama tahun 2016. Data diklasifikasikan 
berdasarkan jenis kelamin, usia, serta temuan 
makroskopik dan mikroskopik pada saat otopsi. 
Jumlah kasus mati mendadak yang diperiksa 
sebanyak 66 kasus atau 18,9% dari keseluruhan 
jenazah yang diperiksa, terdiri dari 41 (62,1%) 
jenazah yang memiliki identitas, dan 25 (37,9%) 
jenazah tidak dikenal. Pemeriksaan secara 
makroskopik sebagian besar tidak menunjukan 
adanya kelainan pada organ, namun setelah 
dilakukan pemeriksaan secara mikroskopik dapat 
ditemukan berbagai kelainan dengan penyebab 
kematian terbanyak akibat penyakit 
kardiovaskuler. Hal ini sejalan dengan data yang 
ada di berbagai negara. Pemeriksaan 
histopatologi memiliki peranan besar dalam 
menentukan sebab kematian pada jenazah yang 
diotopsi sehingga dapat mencantumkan 
kesimpulan sebab kematian secara tepat dalam 
penulisan visum et repertum. 
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PENDAHULUAN  
Kematian mendadak masih 

merupakan permasalahan penting hingga 
saat ini baik secara sosial, ekonomi maupun 
kesehatan. Keluarga dan lingkungan 
sekitarnya akan merasa sangat kehilangan 
karena kematian terjadi tidak terduga.1 

Menurut WHO, mati mendadak 
adalah kematian yang terjadi dalam 24 jam 
sejak timbulnya gejala. Hal ini dianggap 
terlalu lama bagi sebagian besar klinisi dan 
patolog karena mati mendadak sering terjadi 
dalam 1 jam sejak awal gejala timbul, dan 
hampir 80% terjadi dalam 2 jam.1-2 

Menurut hukum, surat kematian 
hanya akan diberikan jika dokter 
mengetahui dengan pasti bahwa seseorang 
meninggal akibat penyakit yang diderita dan 
berpotensi mematikan. Apabila riwayat 
penyakit tidak diketahui sebelumnya maka 
kematian tersebut dilaporkan sebagai 
kematian tidak wajar dan memerlukan 
pemeriksaan medikolegal yaitu otopsi. 

Otopsi atau nekropsi adalah 
pemeriksaan jenazah yang dilakukan dengan 
cara bedah jenazah untuk mengetahui 
penyebab kematian, waktu kematian, apa 
yang dialami sebelum kematian dan 
perubahan yang terjadi pada tubuh/organ 
yang berhungan ataupun tidak berhubungan 
dengan sebab kematian.2-4 

Sebagian besar praktisi forensik tidak 
setuju bahwa dalam otopsi diperlukan 
pemeriksaan histopatologi. Beberapa 
peneliti berpendapat bahwa pemeriksaan 
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mikroskopik hanya dilakukan jika diperlukan 
dan bukan merupakan pemeriksaan rutin, 
namun peneliti lain menyimpulkan bahwa 
terdapat perbedaan besar antara temuan 
makroskopik dan mikroskopik.  Histopatologi 
merupakan gambaran mengenai kualitas 
otopsi dan kepentingannya untuk konfirmasi 
pemeriksaan makroskopik.5 

METODE  
Penelitian dilakukan secara 

retrospektif dengan mengambil data dari 
rekam medik jenazah mati mendadak yang 
diperiksa di Forensik RSUP dr. Hasan Sadikin 
Bandung selama tahun 2016. Kriteria inklusi 
adalah kasus mati mendadak yang diotopsi, 
belum membusuk dan memiliki data rekam 
medik yang lengkap. 

Definisi operasional dalam penelitian 
ini adalah kematian mendadak yang diketahui 
terjadi dalam 24 jam sejak timbul gejala (bagi 
jenazah yang dikenal), dan kematian yang 
tidak diketahui gejala sebelumnya namun 
korban diketahui masih beraktivitas dengan 
baik dalam 24 jam terakhir (bagi jenazah tidak 
dikenal). 

Data yang diperoleh akan memberikan 
gambaran mengenai penyebab kematian 
terbanyak kasus mati mendadak yang diotopsi 
di RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung tahun 
2016 serta kepentingan pemeriksaan 
histopatologi untuk menentukan sebab 
kematian.  
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jumlah data yang disajikan dalam 
penelitian ini sebanyak 23 kasus dari total 66 
kasus kematian mendadak yang diperiksa 
pada tahun 2016. Kasus yang dieksklusi 
diantaranya adalah 38 kasus yang hanya 
dilakukan pemeriksaan luar saja dan 5 kasus 
yang diotopsi namun dalam kondisi sudah 
membusuk dan tidak dapat dilakukan 
pemeriksaan mikroskopik. 

Korban mati mendadak berjenis 
kelamin laki-laki sebanyak 19 orang (82,4%), 
dan perempuan 4 orang (17,6%). 

 

Gambar 1. Distribusi korban mati mendadak 
berdasarkan usia 

Sebanyak 13 kasus (57%) meninggal 
karena penyakit jantung, 5 kasus (21%) 
karena penyakit paru-paru, 1 kasus karena 
perdarahan otak (4%), 2 kasus (9%) karena 
penyakit pembuluh batang nadi, 2 kasus 
(9%) tidak dapat ditentukan penyebabnya. 

Tabel 1. Penyebab Kematian Mendadak 

 

 
Tabel 2. Frekuensi Kematian Mendadak 
Berdasarkan Usia dan Penyebab Kematian 

 

Kematian mendadak terbanyak pada 
usia pertengahan (31-50 tahun) dengan 
penyebab kematian dari penyakit 
kardiovaskular. 
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Dari 23 kasus sebagian besar tidak 
menunjukkan kelainan secara makroskopik, 
namun dapat diketahui setelah dilakukan 
pemeriksaan mikroskopik. Pada kasus 
kematian karena jantung, sebagian 
menunjukkan adanya penebalan dan 
pengerasan pada arteri koronaria, dan dari 
pemeriksaan mikroskopik didapatkan 
aterosklerosis dan sebagian disertai infark 
miokardium. Pada kasus kematian karena 
penyakit paru hanya ditemukan kelainan 
berupa bercak kehitaman dan bercak putih, 
setelah dilakukan pemeriksaan makroskopik 
ditemukan adanya infeksi pada paru yang 
lebih spesifik. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh 
Grandmaison terhadap 428 kasus otopsi 
didapatkan hasil sebanyak 40% kasus dapat 
diketahui mekanisme kematiannya dari 
pemeriksaan secara histopatologi walaupun 
secara makroskopik tidak terlihat kelainan, 
sebanyak 8,4% kasus dapat ditegakkan 
penyebab kematiannya hanya dari 
pemeriksaan histopatologi, dan sebanyak 
49% hasil pemeriksaan histopathologi juga 
memberikan informasi tambahan mengenai 
keadaan kesehatan korban sebelum 
meninggal. Hal ini menunjukkan bahwa 
perlu dilakukan pemeriksaan histopatologi 
secara sistematik.6 

Berdasarkan data yang dikumpulkan 
didapatkan hasil kematian mendadak 
terbanyak disebabkan karena kelainan 
kardiovaskular. Hal ini sejalan dengan 
penelitian lain yang menjelaskan bahwa dari 
seluruh kematian, 15-20% merupakan 
kematian mendadak, dan >60% merupakan 
mati mendadak karena penyakit jantung. 
Penelitian yang dilakukan Ahmad dkk tahun 
Pada penelitian yang dilakukan Eckart dkk 
tahun 2011 didapatkan hasil kematian 
mendadak akibat penyakit jantung sebanyak 
79,3%. 1,4,7-10 

Pada penelitan ini hanya 4 kasus 
berjenis kelamin perempuan, terdiri atas 1 
kasus akibat penyakit janting, 2 kasus karena 
penyakit paru dan 1 kasus tidak dapat 
ditentukan penyebabnya. Pada penelitian 
yang dilakukan oleh Pinkal dkk (2017), tidak 
didapatkan perbedaan yang signifikan 
jumlah kasus mati mendadak antara 
perempuan dan laki-laki. Namun, jika dilihat 
dari penyebab kematian mendadak yang 
sebagian besar adalah akibat penyakit 
jantung, maka hal ini berhubungan dengan 
faktor resiko yang meningkat pada laki-laki 
dibanding perempuan. Demikian pula 
berdasarkan usia didapatkan kematian 
mendadak akibat penyakit jantung 
terbanyak pada usia pertengahan (31-50 
tahun). Penelitian lain menjelaskan bahwa 
perbandingan kasus kematian mendadak 
akibat jantung antara laki-laki dan 
perempuan adalah 6:1.1,4,7 

Terdapat 2 kasus yang tidak dapat 
ditentukan penyebab kematiannya. Hasil 
otopsi dianggap negatif jika penyebab 
kematian tidak dapat ditentukan setelah 
pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh 
sesuai prosedur. Kematian yang tidak dapat 
dijelaskan sebabnya (unexplained death) 
diartikan sebagai kematian yang tidak dapat 
ditentukan setelah otopsi tanpa diketahui 
riwayat penyakit jantung sebelumnya dan 
korban diketahui masih hidup dalam 12 jam 
sebelumnya.Sebanyak 50% kematian 
diketahui meupakan kematian 
natural/alamiah, 5-10% tidak dapat 
ditentukan setelah pemeriksaan 
makroskopik dan 1-5% tidak dapat 
ditentukan setelah dilakukan pemeriksaan 
lengkap (pemeriksaan maksroskopik, 
mikroskopik, analisis toksikologi dan 
laboratorium).2,11 
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