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Abstrak

Pendahuluan: Penentuan derajat luka harus dapat disimpulkan dengan baik oleh dokter dalam

Visum et repertum kasus perlukaan korban hidup. Tidak ada indikator yang seragam untuk

menilai derajat luka, terutama untuk derajat luka ringan dan luka sedang. Penelitian ini

bertujuan untuk menentukan potensi diagnostik dari total luas luka dalam menentukan derajat

luka.

Metode: Penelitian ini merupakan uji diagnostik dengan desain penelitian potong lintang.

Sampel penelitian adalah visum et repertum yang diperiksa di Rumah Sakit Bhayangkara

Polda Riau periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2013.  Total luas luka adalah

penjumlahan seluruh luas luka pada tubuh korban baik luka lecet dan/atau memar yang

dinyatakan dalam satuan cm2. Baku emas derajat luka adalah hasil konsensus 3 orang dokter

spesialis forensik. Analisis kurva ROC digunakan untuk mendapatkan nilai titik potong,

sensitivitas dan spesifisitas.

Hasil: Dari kurva ROC didapatkan nilai AUC sebesar 93,5 % (95 % KI 90,2 % - 96,9%), p<

0,001.  Sensitivitas, spesifisitas, NDP, NDN berturut-turut adalah 85,5 %, 87,3 %,  44,4%, 98,1 %

pada titik potong total luas luka 47,2 cm2.

Kesimpulan: Total luas luka memiliki sensitivitas dan spesifitas yang cukup baik untuk

menentukan derajat luka ringan dan luka sedang pada kasus perlukaan tertutup akibat

kekerasan tumpul. J Indon Med Assoc: 2014;64:129-33.

Kata kunci: total luas luka, sensitivitas, spesifisitas, derajat luka
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Abstract

Introduction: Determination of the degree of injury should be concluded by the physician in visum

et repertum of living victim. There is no standardized method to assess the degree of injury,

especially to minor and moderate degree of injury. The purpose of this study is to determine the

diagnostic potential of total wound area for determination of degree of injury.

Method: This study is a diagnostic test with a cross-sectional study design. The study samples are

visum et repertum of living victim at Bhayangkara Hospital from 1st January 2011 till 31st

Desember 2013.  The total area of   the wound was the summation of the area of   the wounds found

on the victim’s body, either abrasions and/or bruises expressed in units of cm2. Gold standar of the

degree of injury is the result of 3 forensic specialists consensus.  ROC curve analysis was

performed to derive cut-off value, sensitivity and specificity.

Result: From the ROC curve AUC values   obtained for 93.5 % (95 % CI 90.2 % - 96.9%), p

<0.001.  The sensitivity, specificity, PPV and NPV were  85.5 %, 87.3 %,  44.4%, 98.1 % at cut off

level of total wound area 47.2 cm2.

Conclusion: The total area of   the wound has sufficient sensitivity and specificity for determining

the degree of minor and moderate injury in case of closed wound injury due to blunt trauma. J

Indon Med Assoc: 2014;64:129-33.
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Pendahuluan

Penentuan derajat luka merupakan salah satu hal yang

harus dapat disimpulkan oleh dokter dalam membuat Visum

et repertum (VeR)  kasus perlukaan korban hidup. Kekeliruan

penyimpulan kualifikasi luka dapat menimbulkan ketidak-

adilan bagi korban maupun pelaku tindak pidana.1,2 Menurut

Herkutanto,3 VeR perlukaan korban hidup dimintakan oleh

penyidik untuk melihat apakah suatu peristiwa penganiayaan

memenuhi rumusan pasal 351, 352 dan 90 dari Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP).3  Rumusan ketiga pasal

tersebut secara implisit membedakan derajat perlukaan yang

dialami korban menjadi luka ringan, luka sedang, dan luka

berat; dan secara hukum, ketiga keadaan tersebut menim-

bulkan  konsekuensi pemidanaan yang berbeda bagi

pelakunya.

Metode penilaian derajat luka yang saat ini digunakan

adalah berdasarkan opini atau pendapat dokter. Tidak ada

indikator yang seragam untuk menilai derajat luka.

Permasalahan menjadi lebih sulit saat menentukan derajat

luka ringan dan luka sedang karena sampai saat ini belum

ada baku emas untuk menentukan derajat luka ringan dan

luka sedang.  Ketidaktepatan menentukan luka ringan dengan

luka sedang akan berdampak pada ancaman pidana yang

akan dikenakan terhadap pelaku. Ancaman pidana penjara

pada luka ringan adalah 3 (tiga) bulan penjara, dan untuk

luka sedang 2 tahun 8 bulan penjara.1-3

Variasi keputusan klinis dalam penentuan derajat luka

antara dokter umum dan dokter spesialis forensik sangat

bervariasi, bahkan antar dokter spesialis forensik terdapat

perbedaan dalam hal penentuan derajat luka.  Penentuan

derajat luka sangat tergantung pada latar belakang individual

dokter seperti pengalaman, keterampilan, keikutsertaan dalam

pendidikan kedokteran berkelanjutan dan sebagainya.3 Oleh

karena itu diperlukan indikator yang dapat berlaku secara

universal dan mudah diaplikasikan sehari-hari.

Total luas luka pada tubuh merupakan salah satu

indikator yang dapat dinilai secara kuantitatif dan terukur

secara obyektif.  Penelitian ini bertujuan untuk menentukan

potensi diagnostik dari total luas luka untuk menentukan

derajat luka ringan dan luka sedang.  Manfaat penelitian ini

adalah untuk mendapatkan metode uji diagnostik dengan

menggunakan total luas luka dalam penentuan derajat luka

ringan dan luka sedang.

Metode

Penelitian ini merupakan uji diagnostik dengan desain

penelitian potong lintang.  Penelitian ini menggunakan data

sekunder yang berasal dari visum et repertum hasil peme-
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riksaan dokter umum Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit

Bhayangkara Polda Riau.  Populasi penelitian adalah seluruh

korban hidup dengan kekerasan tumpul yang diperiksa oleh

dokter umum dan hasilnya dituangkan dalam visum et

repertum. Penelitian dilaksanakan selama bulan Februari

sampai dengan Juni 2014.  Pemilihan sampel dilakukan dengan

cara purposive sampling dari hasil pemeriksaan VeR periode

1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2013.  Besar

sampel minimal adalah 615 dengan tingkat kesalahan 5%,

sensitivitas yang diinginkan 80%, presisi penelitian 10% dan

proporsi luka derajat sedang 10% (hasil penelitian

pendahuluan oleh peneliti dari 30 sampel). Kriteria inklusi

adalah VeR perlukaan definitif derajat luka ringan dan luka

sedang, tanda-tanda vital dalam batas normal, jenis luka

terdapat pada permukaan tubuh korban adalah luka lecet

dan memar, dan jenis kekerasan adalah kekerasan tumpul.

Korban dengan luka terbuka akibat kekerasan tumpul dan

deskripsi luka yang tidak lengkap merupakan kriteria ekslusi

pada penelitian ini. Dari VeR dikumpulkan data karakteristik

korban yaitu umur dan jenis kelamin, total luas luka dan

derajat luka. Total luas luka didapat melalui penjumlahan dari

keseluruhan luas luka yang terdapat pada tubuh korban,

baik luka lecet maupun memar, yang dinyatakan dalam satuan

cm2.

Penentuan baku emas penentuan derajat luka pada

penelitian ini adalah hasil konsensus 3 orang dokter spesialis

forensik yang menilai ulang derajat luka dari sampel VeR

yang telah dihapus bagian kesimpulannya. Analisis penelitian

dilakukan dengan menggunakan kurva Receiver Operating

Characteristic (ROC) untuk mendapatkan Area Under the

Curve (AUC), titik potong yang bermakna secara statistik

maupun klinis, serta nilai sensitivitas dan spesifisitas.

ROC Curve
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Hasil

Selama periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31

Desember 2013, didapatkan 650 VeR yang memenuhi kriteria

inklusi. Jenis kelamin korban yang terbanyak adalah laki-laki

sebanyak 435 orang (66,9 %). Umur korban berkisar antara 1

tahun sampai dengan 85 tahun dengan median 24 tahun.

Sebanyak 507 sampel (89,4 %) adalah luka derajat ringan dan

69 sampel (10,6 %) merupakan luka derajat sedang. Nilai me-

dian total luas luka adalah 12,5 cm2 dengan luas luka mini-

mum 0,05 cm2 dan maksimum 734,5 cm2.

Dari kurva ROC didapatkan nilai AUC sebesar 93,5 %

(95 % KI 90,2 % - 96,9%), p < 0,001 (Gambar 1).  Nilai titik

potong didapatkan pada total luas luka >47,2 cm2 dengan

nilai sensitivitas 85,5 % dan spesifisitas 87,3 % (Tabel 1).

Gambar 1. Kurva ROC Total Luas Luka dalam Penentuan

Derajat Luka

Tabel 1. Sensitivitas,  Spesifisitas,  dan  Nilai  Duga  Uji  Diag-

nostik Total Luas Luka dengan Derajat Luka

Nilai (%)

Sensitivitas 85,5

Spesifisitas 87,3

Nilai Duga Positif 44,4

Nilai Duga Negatif 98,1

Rasio Kemungkinan Positif   6,73

Rasio Kemungkinan Negatif   0,17

*Uji Kai Kuadrat  p< 0,001

Diskusi

Upaya penentuan derajat luka ringan dan luka sedang

pernah dilakukan oleh Herkutanto.3,4 Metode yang digunakan

adalah dengan melatih dokter umum yang bertugas di Instalasi

Gawat Darurat (IGD) melalui pelatihan “Penyusunan VeR

dengan Orientasi Medikolegal”. Hasil penelitian menun-

jukkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna antara

kualitas bagian kesimpulan sebelum dan sesudah pelatihan

(p<0,001).3 Namun hasil penelitian ini belum dapat

menjelaskan apakah dokter yang sudah dilatih memiliki

kemampuan yang tepat dan andal dalam menentukan derajat

luka ringan dan luka sedang. Pada penelitian berikutnya,

Herkutanto et al.4 mencoba mengaplikasikan penggunaan

Trauma Related Injury Severity Score (TRISS) dalam

menentukan derajat luka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

penggunaan TRISS telah memperkecil variasi penetapan

derajat luka di antara para dokter IGD, namun tidak untuk

luka derajat sedang.

Penelitian mengenai penggunaan TRISS sebagai

indikator penentuan derajat luka selanjutnya dilakukan oleh

Sugiharto.5 Penelitian ini menghasilkan titik potong skor

TRISS untuk menentukan derajat luka ringan dan luka sedang.

Penelitian ini lebih baik karena sudah mulai menggunakan

metode kuantifikasi dari TRISS. Akan tetapi hasil penelitian

ini belum dapat menjawab derajat keparahan pada luka derajat

sedang.
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Pada umumnya dokter spesialis forensik sepakat apabila

terdapat luka terbuka dan membutuhkan perawatan luka,

maka dapat digolongkan ke dalam luka derajat sedang.6

Namun belum ada kesepakatan untuk penentuan derajat luka

pada kasus dimana tidak ditemukan luka terbuka dengan

jumlah luka yang banyak dan cukup luas. Hingga saat ini

berbagai metode penentuan derajat luka yang ada belum

mempertimbangkan secara kuantitatif luas luka, sehingga

akan menyulitkan dalam penentuan derajat luka. The Abbre-

viated Injury Scale (AIS) merupakan salah satu metode yang

sering digunakan untuk menentukan penilaian trauma.

Metode ini menggunakan deskripsi kualitatif untuk angka 1

– 6 dalam derajat keparahan luka.7

  Dalam metode standar penilaian perlukaan, parameter

anatomis merupakan salah satu  hal yang menjadi

pertimbangan oleh dokter dalam menentukan derajat luka.

Parameter anatomis tersebut adalah jumlah luka, luas luka

dan lokasi luka.2,3,5 Banyaknya luka akan mengakibatkan

semakin luasnya luka. Sebuah penelitian menunjukkan

bahwa penilaian luaran akibat trauma akan lebih baik jika

dihubungkan dengan jumlah luka.8

Dari hasil penelitian didapatkan rentang yang lebar dari

total luas luka yaitu antara 0,05 cm2 sampai dengan 734,5

cm2.  Dari kurva ROC didapatkan nilai AUC sebesar 93,5%

dan p<0,001 yang berarti secara statistik dan klinis memiliki

kekuatan nilai diagnostik yang baik untuk membedakan

antara luka derajat ringan dan sedang.9,10  Nilai AUC pada

penelitian ini lebih tinggi dari penelitian Sugiharto5 yang

menggunakan TRISS sebagai metode diagnostik dengan nilai

AUC berkisar antara 80,9% - 81,4%.5

Uji diagnostik total luas luka memiliki sensitivitas yang

tinggi (85,5%) yang berarti bahwa 85,5% korban luka derajat

sedang akan didiagnosis sesuai dengan derajat lukanya.

Spesifisitas sebesar 87,3% menunjukkan bahwa korban

dengan derajat luka ringan tidak akan didiagnosis sebagai

derajat luka sedang sebesar 87,3%.  Hasil ini berbeda bila

dibandingkan dengan penelitian yang menggunakan metode

TRISS, didapatkan hasil sensitivitas yang lebih rendah (64%)

dan spesifisitas yang lebih tinggi (98%).5

Dengan melihat Nilai Duga Positif (NDP) pada penelitian

ini maka kemungkinan korban dengan total luas luka  >47,2

cm2 tergolong derajat luka sedang adalah sebesar 44,4%.

Sementara itu dengan Nilai Duga Negatif (NDN) sebesar

98,1% maka kemungkinan korban dengan total luas luka

<47,2 cm2 tidak termasuk luka derajat sedang adalah 98,1%.

Nilai duga ini sangat berfluktuatif dan tergantung pada

prevalensi luka derajat sedang, dalam hal ini adalah sebesar

10,6%. Apabila dilihat dari nilai Rasio Kemungkinan Positif

(RKP), uji diagnostik total luas luka dapat menentukan derajat

luka sedang sebagai derajat luka sedang 6,73 kali

dibandingkan derajat luka ringan dinilai sebagai derajat luka

sedang, dan memiliki Rasio Kemungkinan Negatif (RKN)

mendekati nol, yaitu sebesar 0,17.

Sepanjang pengetahuan peneliti, penelitian di Indone-

sia tentang penentuan derajat luka ringan dan sedang dengan

menggunakan metode non konvensional baru dilakukan

dengan metode skoring TRISS5 dan total luas luka.  Hasil

penelitian ini dibandingkan dengan metode TRISS sama-sama

memiliki keunggulan dan kelemahan. Metode TRISS memiliki

spesifisitas dan RKP yang lebih tinggi dibandingkan

penelitian ini, sedangkan penelitian dengan total luas luka

memiliki tingkat sensitivitas dan relatif lebih mudah

digunakan. Metode TRISS menuntut pemahaman dokter

mengenai skor AIS-90 dengan baik agar dapat menentukan

skor TRISS yang akurat.5 Penggabungan beberapa metode

diagnostik dianjurkan untuk mendapatkan metode diagnostik

yang lebih akurat. Penelitian di Amerika yang menggabungkan

The New Injury Severity Score (NISS) dengan jumlah luka

memperlihatkan peningkatan performa model untuk

memprediksi mortalitas pada pasien trauma dibandingkan

dengan menggunakan The New Injury Severity Score (NISS)

dan jumlah luka secara tersendiri.8

Penelitian ini hanya menilai total luas luka pada

permukaan tubuh korban, tanpa mengetahui derajat ke-

dalaman luka, lokasi anatomis luka dan tidak membandingkan

total luas luka dengan luas permukaan tubuh secara

keseluruhan (proporsi luka), maka penelitian ini memiliki

keterbatasan untuk penentuan derajat luka yang dihubungkan

dengan faktor-faktor fisiologis yang terjadi akibat trauma

seperti reaksi inflamasi sistemik (systemic inflamatory re-

sponse syndrome), respons neurologis, fisiologis dan

metabolik.

Kesimpulan

Penentuan derajat luka dengan menggunakan total luas

luka pada permukaan tubuh korban perlukaan dapat

digunakan untuk penentuan derajat luka pada kasus

perlukaan tertutup akibat kekerasan tumpul. Metode ini cukup

praktis dan relatif mudah digunakan terutama di kalangan

dokter umum serta memiliki nilai sensitivitas dan spesifitas

yang cukup baik. Disarankan penelitian lebih lanjut dengan

menggunakan proporsi luas luka dibandingkan dengan luas

permukaan tubuh berdasarkan kelompok umur.
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