
DAFTAR ISI 
Halaman 
HALAMAN JUDUL…………………………………………………………………. i 
PERSETUJUAN PEMBIMBING ……………………………………………………ii 
PENETAPAN PANITIA PENGUJI…………………………………………………iii 
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN ……………………………………….iv 
KATA PENGANTAR……………………………………………………………..….v  
ABSTRAK …………………………………………………………………………...vi 
ABSTRACT………………………………………………………………………....vii   
RINGKASAN………………………………………………………………………viii 
SUMMARY…………………………………………………………………………..x  
DAFTAR ISI………………………………………………………………………. .xii 
DAFTAR LAMPIRAN………………………………………………………..........xiv 
BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………………… 1 

1.1 Latar Belakang ……..……………………………………………………... 1 
1.2 Rumusan Masalah………..………………………………………………... 3 
1.3 Tujuan Penelitian…………..…………………………………………..….. 3 

1.3.1 Tujuan Umum…………………………………………………….. 3 
1.3.2 Tujuan Khusus……………………………………………………. 3 

1.4 Manfaat Penelitian…………………………………..…………………..… 3 
BAB II KAJIAN PUSTAKA………………………………………………………... 5 

2.1 Definisi Kematian...…..…………………………………………………… 5 

2.2 Definisi Kematian Mendadak.........................................................................6 
2.2.1 Kematian Mendadak Akibat Jantung ................................................. 7 

2.2.1.1 Penyakit Arteri Koroner Aterosklerosis ....................................9 
2.2.1.2 Kardiomiopati..........................................................................12 

2.2.2 Kematian Mendadak Akibat Penyakit Diluar Jantung.......................14 
2.2.2.1 Ruptur Aneurisma Serebri........................................................14 

2.2.3 Kematian Mendadak karena Penyakit Dengan Faktor Pencetus 
Trauma/Racun.............................................................................................15 

BAB III KERANGKA BERPIKIR, KONSEP PENELITIAN, DAN HIPOTESIS 

PENELITIAN....................................................................................…………….… 17 

3.1 Kerangka Berpikir……………...………………………………………….17 

3.2 Konsep Penelitian………………...………………………………..……... 17 

3.3 Hipotesis Penelitian......................................................................................18 

BAB IV METODE PENELITIAN………………………………………………… 19 

4.1 Rancangan Penelitian.………………...………………………………….. 19 

4.1.1 Desain Penelitian..………......……………………………………....19 
4.1.2 Waktu Penelitian...…………………………….………………….. 19 
4.1.3 Tempat Penelitian..……………………………………………….. 20 

4.2 Subjek dan Sampel.………………………………………………………. 20 

4.2.1 Varibilitas Populasi………..…………………………………….… 20 
4.2.2 Kriteria Subjek……………………..……………………………… 21 

4.2.1.1 Kriteria Inklusi.......................................................................21 



4.2.1.2 Kriteria Eksklusi....................................................................21 
4.2.3 Besaran Sampel………….………………………………………... 21 
4.2.4 Teknik Penentuan Sampel…………….…………………………... 22 

4.3 Variabel………………..………………………………………….……... 22 

4.3.1 Identifikasi Variabel…………………………………………….... 22 
4.3.2 Klasifikasi Variabel………………………………………………. 22 
4.3.3 Definisi Oprasional Variabel……………………………………... 22 

4.4 Bahan dan Instrumen Penelitian………………………………………... 24 

4.5 Protokol Penelitian……………………………………………………... 24 

4.6 Analisis Data…………………………………………………………… 25 

4.7 Kelemahan Penelitian …………………………………………………. .25 

BAB V HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN………………………………...27 

5.1 Karakteristik Sampel……………………………………………............…27 

5.2 Faktor Pencetus pada Kematian Mendadak…………….......……………..30 

5.3 Faktor Predisposisi pada Kematian Mendadak…………………………....33 

5.4 Penyebab Kematian Mendadak……………………………………………35 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN………………………………………………39 

6.1 Simpulan…………...………………………………………………………39 

6.2 Saran………..……………………………………………………………..39 

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………….... 41 

LAMPIRAN………………………………………………………….……………. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR LAMPIRAN 

Daftar Riwayat Hidup……………………………………………………………… 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

Pendahuluan: Kematian mendadak didefinisikan oleh WHO sebagai kematian yang terjadi 
dalam 24jam dari munculnya onset gejala penyakit. Kasus kematian mendadak paling banyak 
terjadi disebabkan oleh penyakit jantung. Puncak terjadinya kematian mendadak pada dewasa 
yaitu usia 45 – 75 tahun. Metode: Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini 
adalah deskriptif retrospektif dengan mempergunakan data sekunder Laporan Pemeriksaan 
Jenazah di Instalansi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar sejak Januari 2009-
Desember 2013. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah consecutive sampling 
dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil: Dari 16 sampel yang didapat, 
penyebab kematian mendadak tertinggi yaitu penyakit jantung iskemik (37,5%). Menurut 
karakteristik sampel, jumlah jenazah laki-laki yang meninggal mendadak jauh lebih banyak 
dari pada wanita yaitu laki-laki (93,8) dan wanita (6,3%). Jika berdasarkan penyebaran usia, 
kelompok usia antara 51-60 tahun menempati posisi pertama dalam kasus kematian 
mendadak (50%). Berdasarkan kewarganegaraan, wisatawan asal Australia menempai urutan 
tertinggi untuk kasus ini (43,8%) sedangkan warga negara Indonesia menempati urutan kedua 
(18,8%). Kesimpulan: disimpulkan penyebab kematian mendadak tertinggi berasal dari 
penyakit jantung. Namun dari hasil temuan tidak seluruh kasus kematian mendadak murni 
karena penyakit kardiovaskular. Pada beberapa kasus ditemukan faktor pencetus. Oleh karena 
itu, anamnesis menyeluruh serta pencatatan data yang lengkap sangat penting untuk menggali 
faktor-faktor tersebut.   

Kata kunci: kematian, kematian mendadak, forensik, jantung   

ABSTRACT 

 Introduction: Sudden death was defined by WHO as death occurring within 24 hours of 
onset of symptoms of disease emergence. Sudden deaths occur most caused by cardiac 
disease. The peak of sudden death in adults are aged 45-75 years. Methods: The research 
method was a retrospective descriptive using secondary data Examination Report in 
Instalation Forensic Medicine Sanglah Hospital since January 2009 to December 2013. The 
sample collection’s techniques used consecutive sampling and analyzed by descriptive 
statistics. Results: From 16 samples, the highest cause of sudden death is ischemic heart 
disease (37.5%). According to the characteristics of the sample, the number of men (93.8%) 
who died suddenly were more higher than women (6.3%). If based on the age distribution, 
the age group between 51-60 years occupied the first position in the case of sudden death 
(50%). Based on nationality, tourists from Australia took highest order for these cases 
(43.8%) while the citizens of Indonesia ranks second (18.8%). Conclusion: The highest cause 
of sudden death is from heart disease. However, the findings of all cases of sudden death is 
not purely due to cardiovascular disease. In some cases, it was found precipitating factors. 
Therefore, a thorough history and complete record keeping is essential to explore more about 
these factors.   

Keyword: death, sudden death, forensic, cardiac 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Ilmu kedokteran forensik pada dasarnya tidak hanya berhubungan dengan kasus kematian 

tidak wajar (unnatural death) seperti pembunuhan, bunuh diri dan kecelakaan, namun kasus 

kematian yang alami dapat menjadi kasus forensik bila kematian itu mendadak atau dicurigai 

adanya faktor-faktor luar sebagai faktor pencetus kematian (undetermined death) 

(Saukko,2004). Pada sejumlah kasus, kematian mendadak menimbulkan kecurigaan keluarga 

bahwa kematian tersebut terjadi karena pembunuhan misalnya diracuni atau kealpaan pihak 

lain. Disisi lain, ada juga keluarga yang hanya pasrah saja menerima kematian tersebut dan 

menganggap kematian tersebut karena suatu penyakit mendadak yang akut padahal 

kenyataannya belum tentu hal tersebut terjadi. Perlu adanya pembuktian ilmiah agar dapat 

menentukan cara kematian sehingga bila ada orang yang bertanggung jawab maka dia akan 

dihukum namun sebaliknya bila karena  karena perjalanan alamiah penyakit maka 

kesalahfahaman dapat diselesai dengan damai.  

Akhir-akhir ini kasus kematian mendadak yang disebabkan oleh penyakit menunjukan 

peningkatan. Data di Amerika Serikat menyebutkan kematian mendadak dialami oleh 

setidaknya 300.000 orang setiap tahunnya. Data mengenai kematian mendadak di Indonesia 

hingga saat ini tidak ada karena tidak adanya sistem registri yang mencatat penyebab 

kematian yang di.alami oleh setiap orang di Indonesia. Namun data yang diperoleh dari 

bagian forensik FK UI menyebutkan bahwa pada tahun 1990, dari sekilar 2461 jenazah yang 

diperiksa, terdapat 277 kasus kematian mendadak (9,2% pria dan 2% wanita) . Pada tahun 

berikutnya, dari 2557 jenazah, terdapat 282 kasus kematian mendadak (8,9% pria dan 2,1% 

wanita). 



Pada umumnya kematian mendadak setelah dilakukan investigasi diketahui penyebabnya 

adalah penyakit. Menurut buku romans forensic penyakit yang dapat menimbulkan kematian 

yang mendadak dibagi ke dalam beberapa kategori yaitu menurut sistem kardiovaskular, 

sistem pernafasan, sistem saraf pusat, sistem saluran cerna, serta sistem urogenital 

(Yandhi,2009). Pada data studi post mortem yang diambil di RS Connoly di Dublin pada 

tahun 1987 – desember 2001 menyatakan bahwa kematian mendadak paling banyak terjadi 

akibat penyakit jantung sebesar 79%. Sedangkan data di negara Inggris menyebutkan 

Penyakit Jantung Koroner (PJK) membunuh 1 dari 2 penduduk dalam populasi; 

menyebabkan ± 250.000 kematian pada tahun 1998. Namun, beberapa tahun terakhir 

kematian mendadak akibat PJK sudah mulai menurun di negara Inggris begitu juga di negara 

Eropa lainnya karena kemajuan pengobatan dalam bidang kedokteran yang terus berusaha 

sebisa mungkin mencegah insiden kematian mendadak (Gray dkk, 2005). 

Meskipun kematian mendadak hampir 75-90% disebabkan oleh PJK, sebaiknya sebagai 

tenaga kesehatan tidak langsung menyatakan kematian tersebut sebagai kematian yang 

disebabkan secara alami oleh penyakit, dimana pada beberapa kasus juga bisa ditemukan 

kematian mendadak karena disengaja atas dasar kriminalitas.       

Pada penelitian ini diteliti mengenai berbagai penyebab kematian mendadak yang 

dikategorikan sebagai kematian yang mencurigakan (undetermined death). Hasil penelitian 

ini diharapkan dapat mengetahui penyebab kematian terutama penyakit alami sehingga dapat 

diketahui pola penyakitnya.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan latar belakang diatas maka dapat dibuat rumus masalah : Apakah 

penyebab kematian mendadak di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Bali pada 

tahun 2009-2013? 



 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum  

Untuk mengetahui penyebab kematian mendadak pada jenazah yang diperiksa di 

Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Bali pada tahun 2009-2013 

1.3.2 Tujuan Khusus 

• Mengetahui pola penyebab kematian mendadak  

• Prevalensi usia terbanyak pada kasus kematian mendadak  

• Mengetahui faktor pencetus terjadinya kematian mendadak 

• Mengetahui mekanisme faktor predisposisi terhadap terjadinya kematian 

mendadak 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan tenaga medis terutama dokter yang bertugas mengerti dan 

paham mengenai berbagai penyebab kematian mendadak sehingga diharapkan tidak terlalu 

cepat mengambil keputusan bahwa penyebab kematian mendadak di masyarakat hanyalah 

penyakit saja. Dengan mengetahui data pola penyakit dapat dipertimbangkan pola penyakit 

yang sebenarnya ada di masyarakat sehingga dapat dijadikan suatu awal untuk penelitian 

selanjutnya. Selain itu, data pola penyakit tersebut dapat dikembangkan sebagai kebijakan 

baru bagi pemerintah terutama di bidang kesehatan untuk pencegahan penyakit.  

 

 

 


