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KEMATIAN PADA KASUS CEDERA TULANG BELAKANG BAGIAN 
SERVIKAL AKIBAT KEKERASAN 
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Abstrak 
Tulang belakang dan kepala merupakan bagian yang 
harus dianggap satu kesatuan jika berhubungan 
dengan trauma. Semua segmen tulang belakang 
sangat rentan terhadap trauma. Trauma tulang 
belakang bagian servikal merupakan bagian yang 
menjadi perhatian khusus ahli patologi forensik karena 
berhubungan dengan cedera kepala. Kekerasan pada 
kepala cendrung merusak bagian leher. Kerusakan 
tulang belakang dapat disebabkan oleh kompresi, 
tekanan hiperfleksi dan hiperekstensi. Makalah ini 
merupakan sebuah laporan kasus. Telah diperiksa 
mayat seorang laki-laki, berumur kurang lebih 70 
tahun dan ditemukan luka terbuka pada kepala dan 
leher, beberapa luka memar pada kepala, telinga, 
dada, punggung serta tungkai. Ditemukan patah tulang 
tengkorak, tulang dada, tulang iga, tulang belakang 
bagian leher dan bagian dada, tulang dasar tengkorak, 
tulang lidah serta perdarahan pada otak dan 
terlepasnya sumsum tulang belakang pada bagian 
leher akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian 
korban ini adalah kekerasan tumpul di leher yang 
menyebabkan patah tulang belakang bagian leher dan 
terputusnya sumsum tulang belakang dibagian leher. 
Kekerasan tumpul di kepala ikut memperberat proses 
kematian korban. Penentuan sebab kematian 
merupakan salah satu tujuan autopsi. Pada kasus ini 
didapatkan cedera tulang belakang bagian servikal 
dan diperberat oleh trauma tumpul daerah lain 
terutama kepala akibat kekerasan tumpul. 
Pemeriksaan penunjang dapat dilakukan untuk 
menunjang kesimpulan visum. 
Kata kunci: autopsi, tulang belakang bagian servikal, 
kekerasan tumpul 
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PENDAHULUAN  
Ilmu Kedokteran Forensik merupakan 

salah satu cabang spesialistik ilmu 
kedokteran yang memanfaatkan ilmu 
kedokteran untuk membantu penegakan 
hukum dan masalah-masalah dibidang 
hukum. Salah satu bidang kajian didalam 
ilmu kedokteran forensik adalah patologi 
forensik. Patologi forensik membahas 
tentang kematian yaitu cara kematian 
(manner of death), sebab kematian (cause of 
death) dan mekanisme kematian 
(mechanism of death). 

Kematian adalah berakhirnya proses 
kehidupan seluruh tubuh. Cara kematin 
menjelaskan bagaimana kematian itu terjadi. 
Sebab kematian adalah setiap luka, cedera 
atau penyakit dan racun yang 
mengakibatkan rangkaian gangguan 
fisiologis tubuh yang berakhir dengan 
kematian. Mekanisme kematian merupakan 
suatu keadaan gangguan fisiologis dan 
biokimiawi yang disebabkan oleh sebab 
kematian, sehingga menyebabkan kematian 
seperti perdarahan, asfiksia, septikemia dan 
lain sebagainya. 

Tulang belakang dan kepala 
merupakan bagian yang harus dianggap satu 
kesatuan jika berhubungan dengan trauma. 
Semua segmen tulang belakang sangat 
rentan terhadap trauma. Trauma tulang 
belakang bagian servikal merupakan bagian 
yang menjadi perhatian khusus ahli patologi 
forensik karena berhubungan dengan cedera 
kepala. Kekerasan pada kepala cendrung 
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merusak bagian leher. Kerusakan tulang 
belakang dapat disebabkan oleh kompresi, 
tekanan hiperfleksi dan hiperekstensi. Pada 
laporan kasus ini dibahas tentang multipel 
trauma pada korban yang sudah membusuk 
dengan fokus ke cedera tulang belakang dan 
medulla spinalis sebagai penyebab utama 
kematian korban. 

METODE  
Metode penulisan ini berupa laporan 

kasus dan analisis kasus yang merujuk 
kepada berbagai literatur. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Telah diperiksa mayat seorang laki-
laki. Mayat ditutup kantong jenazah. Pada 
jari manis tangan kiri terdapat cincin logam 
putih dengan batu berwarna coklat. 
Terdapat golok, tutup kayu dengan 2 ikat 
rotan dan tali berwarna biru, terdapat kunci 
dan uang logam yang terikat pada ujungnya. 
Satu helai kain sarung, warna merah, hitam 
dan coklat. 1 helai jas hujan, bahan plastik, 
warna biru. 1 helai jas hujan, bahan plastik, 
warna orange. 2 helai karung goni, warna 
putih, biru dan merah muda.1 helai kain 
sarung motif kotak dan garis terdapat telur 
belatung. 1 helai jas hujan, bahan plastik 
warna hijau. 1 helai jas hujan, bahan plastik, 
warna hijau.1 helai jas hujan, bahan plastik 
warna biru. Satu helai jas hujan, bahan 
plastik warna biru. 1 buah karung goni 
warna putih, motif kotak-kotak dengan garis 
biru dan kuning. 1 buah karung goni warna 
putih, motif kotak-kotak, warna merah 
muda, terdapat di beberapa tempat. 1 helai 
jas hujan, bahan plastik, warna hijau, pada 
bagian dalam terdapat 3 helai sarung sarung 
pertama, motif kotak-kotak, warna merah 
hati, kuning,  hitam, tanpa merk, sarung 
kedua motif kotak-kotak, warna biru, merah, 
hitam, coklat, sarung ketiga motif kotak-

kotak warna coklat, abu-abu dan ungu 
terdapat robekan di beberapa tempat. 

Kaku mayat tidak ada. Lebam mayat 
terdapat pada tubuh bagian belakang, 
berwarna merah kebiruan, tidak hilang pada 
penekanan. Mayat adalah seorang laki-laki, 
ras mongoloid, berumur 70 tahun, kulit sawo 
matang, gizi sedang, panjang tubuh 160 cm, 
berat tidak ditimbang. Zakar disunat. 
Identifikasi khusus tidak dapat dinilai. 
Rambut kepala berwarna putih sebagian 
hitam, tumbuh lurus,  panjang 4 cm. Alis 
mata berwarna hitam, tumbuhnya sedang. 
Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya 
lurus, panjang 0.4 cm. Kumis berwarna 
putih, tumbuh sedang panjang 1 cm. Jenggot 
habis dicukur. Mata kanan dan kiri tertutup. 
Kedua selaput bening mata keruh, kedua 
teleng mata tidak dapat dinilai, kedua warna 
tirai mata coklat, selaput bola mata kanan 
warna putih dan pada bagian sisi luar 
terdapat kemerahan 0,5 cm x 0,5 cm dan 
selaput bola mata kiri putih, selaput kelopak 
mata kanan pucat dan selaput kelopak mata 
kiri warna kemerahan. Hidung sedang dan 
telinga oval. Mulut terbuka 2 cm. Lidah tidak 
tergigit dan tidak terjulur. Jumlah seluruh 
gigi geligi 18 buah. Jumlah gigi pada rahang 
kanan atas 3 buah (gigi ke-1 tidak ada, gigi 
ke-2 sisa akar, gigi ke-3 tidak ada, gigi ke-4 
sisa setengah, gigi ke-5 tidak ada, gigi ke-6 
tidak ada, gigi ke-7 sisa akar). Jumlah gigi 
pada rahang kiri atas 3 buah (gigi ke-1 dan 
ke-2  tidak ada, gigi ke-3 sisa setengah, gigi 
ke-4 sisa akar, gigi ke-6 ,ke-7 , ke-8 tidak 
ada). Jumlah gigi pada rahang kanan bawah 
7 buah ( gigi ke-1,ke-2, ke-5, ke-6, ke-7 sisa 
akar,  gigi ke-8 tidak ada). Jumlah gigi pada 
rahang kiri bawah 5 buah (gigi ke-5, ke-6 , 
ke-7 tidak ada, gigi ke-8 sisa akar). Dari 
lubang hidung dan kemaluan keluar 
belatung. 
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Pada kepala kanan  terdapat luka terbuka, tepi 
tidak rata dasar tulang tengkorak dan tulang 
tengkorak yang patah dengan ukuran 11 cm x 
2 cm. Pada puncak kepala kanan tampak 
tulang tengkorak. Pada kepala belakang 
terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot, 
bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 1.5 
cm. Pada kepala belakang, terdapat luka 
memar berwarna kemerahan disertai bengkak 
dengan ukuran 4 cm  x 2 cm x 0.5 cm. 

 

Gambar 1. Patah tulang melesak kepala 

Pada telinga kanan bagian belakang 
terdapat luka memar warna  merah 
keunguan dengan ukuran 4 cm x 2.5 cm. 
Pada daun telinga sisi depan terdapat luka 
memar berwarna keunguan dengan ukuran 
4.5 cm x 2.8 cm. Pada pelipis kanan terdapat 
luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot, jika 
dirapatkan membentuk garis sepanjang 2 
cm. Pada leher kanan terdapat luka terbuka, 
tepi tidak rata, jaringan bawah kulit jika 
dirapatkan membentuk garis sepanjang 1 
cm. Pada dada kiri 8 cm dari garis 
pertengahan depan 6 cm dari puncak bahu 
terdapat  luka memar berwarna merah 
keunguan dengan ukuran 12 cm  10 cm. 
Pada punggung kiri terdapat luka memar 
berwarna merah keunguan dengan ukuran 5 
cm x 3 cm. Pada lengan bawah kanan sisi 
depan terdapat luka memar berwarna 
merah keunguan ukuran 8 cm x 5 cm. Pada 
lengan bawah kanan sisi belakang terdapat 
luka memar berwarna merah keunguan 

ukuran 4 cm x 1.5 cm. Pada tungkai bawah 
kiri sisi dalam terdapat luka memar 
berwarna merah keunguan ukuran 8 cm x 
1.5 cm. Pada tungkai atas kiri sisi depan 
terdapat luka memar berwarna kebiruan 
ukuran  1 cm x 0.5 cm. Pada lutut kiri sisi 
dalam, terdapat luka memar berwarna 
merah keunguan ukuran 5 cm x 2 cm  dan 
terdapat cerai sendi. Pada lutut kiri sisi luar, 
terdapat luka memar ukuran 6 cm x 2 cm. 
Terdapat tulang tengkorak kanan yang 
tertekan kedalam dan terdiri dari tiga 
patahan yang meliputi daerah seluas 4 cm x 
2 cm. Korban sudah membusuk dengan  
beberapa kulit mengelupas. Tampak 
belatung pada hampir seluruh tubuh korban. 

Jaringan lemak bawah kulit berwarna 
kuning. Daerah dada setebal 2 mm dan 
daerah perut setebal 5 mm, otot-otot 
berwarna kemerahan cukup tebal. Sekat 
rongga badan kanan setinggi iga 7 , kiri 
setinggi iga ke 8. Pada tulang belakang 
bagian leher ke-7 terdapat patah tulang. 
Pada tulang belakang bagian dada ke-5 
terdapat patah tulang. Tulang dada , 
terdapat patah setingga iga ke-5. Terdapat 
resapan darah di otot dada kiri. Terdapat 
patah tulang iga ke-3,4,5  kanan depan. 
Terdapat patah tulang iga ke-3,4  kiri depan 
terdapat patah tulang. Terdapat patah 
tulang iga ke-2, 3 kanan belakang. Terdapat 
patah tulang iga ke-6, 7,8 kanan belakang. 
Terdapat patah tulang iga ke-4 kanan 
belakang. Terdapat patah tulang iga ke-
2,3,5,6,7,8,9,dan 10  kiri belakang. 

 



Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan 2017                                                Rika Susanti, Kematian Pada Kasus… 

241 |    I S B N  978-602-50127-0-9  Pekanbaru, 15-16 Juli 2017 

 
Gambar 2. Patah tulang belakang 
 

Perikardium tampak 4 jari diantara 
ke-2 paru, berisi cairan warna kemerahan 
sebanyak kurang lebih 2 mm. Jaringan ikat 
bawah  kulit daerah leher tidak ditemukan 
resapan darah. Otot leher warna merah 
kecoklatan. Peritoneum berwarna abu-abu, 
mengkilat. Otot dinding perut  berwarna 
merah kecoklatan cukup tebal. Dalam 
rongga perut  tidak terdapat cairan. Lidah 
normal.Os hyoid kiri terdapat patah tulang. 
Kartilago tiroid utuh. Rawan cincin utuh. 
Kelenjer gondok berwarna merah keunguan, 
perabaan kenyal,  penampang berwarna  
coklat kemerahan. Kelenjer kacangan tidak 
ada. Kerongkongan selaput lendir berwarna 
kemerahan. Trakea terdapat  selaput lendir 
berwarna kemerahan. Jantung sebesar 1 kali 
tinju kanan mayat, berwarna merah 
kecoklatan,  perabaan kenyal, ukuran 
lingkaran katup trikuspidalis 13 cm dan  
mitralis 10 cm, vena pulmonalis 8 cm dan 
aorta 7,5 cm. Tebal otot ventrikel kanan 0,5 
mm dan kiri 1 mm. Arteri koroner tidak 
terdapat   penyumbatan, tidak mengeras, 
sekat jantung coklat homogen,  berat 240 
gram. Paru kanan terdiri atas 3 baga, 
berwarna kehitaman,  perabaan kenyal,  
penampang berwarna kehitaman, pada 
pemijatan keluar busa dan cairan berwarna 
kehitaman, berat 300 gram, hampir pada 
seluruh permukaan terdapat bintik 

kehitaman dan terdapat perlengketan ke 
rongga dada. Paru kiri terdiri atas 2 baga, 
berwarna kehitaman, perabaan  kenyal, 
penampang berwarna kehitaman, pada 
pemijatan keluar  cairan berwarna 
kemerahan, berat 340 gram, hampir pada 
seluruh permukaan terdapat bintik 
kehitaman. Limpa berwarna keunguan, 
permukaan keriput,  perabaan  lembek, 
Penampang berwarna merah kehitaman, 
gambaran limpa tidak jelas dan pada 
pengikisan jaringan terikut, berat 20 gram. 
Pankreas tampak berbaga-baga, tidak 
terdapat tanda kekerasan berwarna putih 
kekuningan, permukaan menunjukan belah-
belah dan penampangnya tidak menunjukan 
kelainan, berat 80 gram. Hati berwarna 
coklat kehitaman, pemukaan rata, tepi 
tumpul, perabaan kenyal padat, penampang 
berwarna  merah kecoklatan, gambaran hati 
tidak jelas, berat 600 gram. Kandung 
empedu berisi cairan hijau kecoklatan, 
selaput lendir seperti beludru, saluran 
empedu tidak tersumbat. Lambung kosong, 
selaput lendir warna putih dan menunjukan 
lipatan yang biasa, tidak terdapat kelainan. 
Usus dua belas jari  tidak ada kelainan. Usus 
halus tidak ada kelainan. Usus besar  tidak  
terdapat kelainan. Kelenjar suprarenalis 
kanan  berbentuk trapesium dan kiri 
berbentuk bulan sabit. Berat suprarenal 
kanan 8 gram dan kiri 9 gram. Ginjal kanan 
simpai lemak tipis, simpai ginjal  mudah 
dilepas,  permukaan ginjal tidak rata, warna 
merah kecoklatan, penampang berwarna 
sulit dinilai,  gambaran ginjal sulit dinilai, 
piala ginjal tidak terdapat bintik-bintik 
perdarahan, saluran kemih tidak tersumbat 
berat 80 gram. Ginjal kiri simpai lemak tipis, 
simpai ginjal mudah lepas, permukaan ginjal 
tidak rata, warna merah kecoklatan, 
penampang berwarna sulit dinilai, gambaran 
ginjal sulit dinilai, saluran kemih tidak 
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tersumbat berat 90 gram. Kandung kemih 
berisi cairan berwarna kuning jernih selaput 
lendir berwarna putih, tidak menunjukan 
kelainan. Pada pelipis kanan, terdapat 
resapan darah sebesar 8 cm x 7 cm. Pada 
kepala bagian belakang, terdapat resapan 
darah. Tulang tengkorak: Pada dasar tulang 
kepala terdapat patah tulang dan tampak 
adanya resapan darah. Terdapat patah 
tulang pada tulang kepala sisi kanan 
terdapat 3 patah tulang tengkorak yang 
tertekan kedalam masing-masing patahan 
berukuran 1 cm x 1 cm, 1 cm x 0,5 cm dan 2 
cm x 2 cm. Selaput keras otak terdapat 
robekan. Selaput lunak otak tidak dapat 
dinilai. Otak sudah membubur, terdapat 
warna kemerahan pada otak. 

Vertebra servikal terdiri dari bagian 
atas (C1-C2) dan bagian bawah (C3-C7). 
Lokasi cedera tulang belakang yang paling 
umum adalah daerah servikal (level C5–C6), 
thoracolumbar junction, thorakalis, dan 
lumbalis. Mekanisme cedera umumnya 
merupakan aspek utama yang menentukan 
lokasi cedera medulla spinalis,contohnya 
kecelakaan lalu lintas umumnya melibatkan 
cedera daerah servikal (akibat hiperekstensi 
dan hiperfleksi), jatuh melibatkan beberapa 
daerah yang lokasinya tergantung bagian 
yang terjatuh duluan yang menumpu ke 
tanah (jatuh dengan kaki menumpu 
melibatkan daerah thoracolumbar akibat 
fraktur kompresi atau burst fracture, jatuh di 
tangga dimana leher menumpu tangga 
melibatkan hiperekstensi leher dan cedera 
servikal), jatuh dengan bokong menumpu 
tanah melibatkan daerah lumbar.5,7,11 

Cedera pada medulla spinalis dapat 
terjadi secara mandiri, namun seringkali 
tulang belakang juga ikut mengalami cedera 
secara bersamaan karena trauma yang 
dialami. Hal penting yang perlu diketahui 
adalah walaupun derajat kerusakan kolumna 

vertebralis yang parah umumnya 
menyebabkan cedera medulla spinalis yang 
serius, namun hubungan tersebut tidak 
selalu terjadi. Kerusakan minor dari kolumna 
vertebralis umumnya tidak menyebabkan 
defisit neurologis, namun tetap mungkin 
menyebabkan defisit neurologis yang serius.  
Seperti telah disinggung pada paragraf 
sebelumnya, mekanisme cedera selain dapat 
menentukan tingkat cedera medulla spinalis, 
juga menentukan jenis cedera pada kolumna 
vertebralis. Trauma dapat menyebabkan 
cedera pada medulla spinalis melalui 
kompresi langsung dari tulang, ligament 
atau diskus, hematoma, gangguan perfusi 
dan atau traksi.12,13 

Cedera pada medulla spinalis dan 
kolumna vertebralis dapat diklasifikasikan 
menjadi fraktur-dislokasi, fraktur murni, dan 
dislokasi murni (dengan frekuensi relative 
3:1:1).  Ketiga tipe dari cedera tersebut 
terjadi melalui mekanisme yang serupa, 
antara lain kompresi vertikal dengan 
mekanisme yang serupa, antara lain 
kompresi vertikal dengan anterofleksi 
(cedera fleksi) atau dengan retrofleksi 
(cedera hiperekstensi). Pada cedera fleksi, 
kepala tertunduk secara tajam ketika gaya 
diberikan. Kedua vertebra servikal yang 
bersangkutan akan mengalami stress 
maksimum dan batas anteroinferior dan 
korpus vertebra yang berada di atas akan 
terdorong ke bawah (kadang terbelah 
menjadi dua). Fragmen posterior dari korpus 
vertebra yang mengalami fraktur akan 
terdorong ke belakang dan memberikan 
kompresi pada medulla spinalis (tear drop 
fracture). Mekanisme cedera ini merupakan 
jenis yang paling sering pada daerah servikal 
dan umumnya melibatkan daerah C5/C6 
(terjadi subluksasi/dislokasi).Seringkali, 
terdapat robekan dari interspinous dan 
posterior longitudinal ligaments sehingga 



Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan 2017                                                Rika Susanti, Kematian Pada Kasus… 

243 |    I S B N  978-602-50127-0-9  Pekanbaru, 15-16 Juli 2017 

menyebabkan cedera ini tidak stabil.Cedera 
yang lebih ringan dari mekanisme fleksi 
hanya menyebabkan dislokasi.Cedera 
medulla spinalis terjadi akibat kompresi atau 
traksi dan menyebabkan adanya kerusakan 
langsung atau vascular.12,13 

Pada cedera hiperekstensi terjadi 
kompresi vertikal dengan posisi kepala 
ekstensi (retrofleksi).Stres utama terjadi 
pada daerah posterior (lamina dan pedikel) 
dari vertebra servikalis bagian tengah (C4-
C6), dimana dapat terjadi fraktur unilateral, 
bilateral, dan robekan dan ligament 
anterior.Cedera hiperekstensi dari medulla 
spinalis umumnya terjadi tanpa terlihat 
adanya kerusakan vertebra atau 
misalignment dari vertebra, walaupun 
begitu, cedera medulla spinalis yang terjadi 
dapat menjadi serius dan permanen. Cedera 
tersebut dapat terjadi akibat penonjolan 
ligamentum flavum atau dislokasi vertebra 
yang sementara karena robekan ligament 
(ketika di x-ray atau CT-scan alignment 
sudah kembali normal). Walaupun, 
penggunaan CT-scan dan x-ray tulang 
belakang lateral dapat digunakan untuk 
melihat cedera tulang belakang (perlu 
dilakukan fleksi dan ekstensi dari leher), 
adanya robekan dan penonjolan ligament 
dari dislokasi vertebra dapat dilihat dengan 
menggunakan MRI.Selain itu, cedera 
medulla spinalis yang terjadi dapat 
diakibatkan oleh central cervical cord 
syndrome. Cedera dengan mekanisme ini 
umumnya melibatkan orang tua dan pasien 
dengan spinal canal stenosis.Mekanisme 
cedera lainnya yaitu cedera kompresi.Pada 
cedera dengan mekanisme ini, korpus 
vertebra mengalami pemendekkan dan 
mungkin terjadi Wedge fracture umumnya 
stabil karena ligamentum intak, namun 
apabila terdapat fragmen yang masuk 
kedalam kanal spinalis dan biasanya 

terdapat kerusakan ligament sehingga 
tergolong tidak stabil. Apabila terjadi 
kombinasi gaya rotasi, dapat terjadi tear 
drop fracture (digolongkan tidak stabil)12,13 

Pada kasus ini ditemukan fraktur pada 
kepala, tulang lidah, tulang dada, tulang iga 
dan tulang belakang bagian leher ke-7 (C-7) 
dan bagian dada ke-5 (T-5). Sebab kematian 
utama dikarenakan kekerasan tumpul yang 
menyebabkan patah tulang vertebra servikal 
ke-7 dan terputusnya medula spinalis. 
Keadaan ini diperberat oleh patah tulang 
kepala, tulang-tulang iga dan tulang dada 
serta tulang lidah. Mekanisme kematian 
korban karena kerusakan organ vital 
(medulla spinalis). Cara kematian korban 
adalah tidak wajar. Mekanisme cedera 
tulang belakang pada kasus ini tidak dapat 
diketahui dengan pasti, namun didapatkan 
fraktur pada vertebra yang bukan lokasi 
yang umum terjadinya fraktur (C7 dan T5). 

 

SIMPULAN 

Telah diperiksa mayat seorang laki-
laki, berumur kurang lebih tujuh puluh tahun 
ini, pada pemeriksaan  ditemukan luka 
terbuka pada kepala dan leher, beberapa luka 
memar pada kepala, telinga, dada, punggung 
serta tungkai. Selain itu juga ditemukan patah 
tulang tengkorak, tulang dada, tulang iga, 
tulang belakang bagian leher dan bagian dada, 
tulang dasar tengkorak, tulang lidah serta 
perdarahan pada otak dan terlepasnya 
sumsum tulang belakang pada bagian leher 
akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian 
korban ini adalah kekerasan tumpul di leher 
yang menyebabkan patah tulang belakang 
bagian leher dan terputusnya sumsum tulang 
belakang dibagian leher selain itu kekerasan 
tumpul di kepala ikut memperberat proses 
kematian korban. 
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