
PERBEDAAN BERAT PARU PADA TIKUS PUTIH (Rattus  norvegicus) 

YANG MATI TENGGELAM DI AIR LAUT DENGAN DI AIR TAWAR 

 

 

SKRIPSI 

 

Untuk Memenuhi Persyaratan 

Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABRIELA CLARISA WIBOWO 

G0006085 

 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN 

UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

SURAKARTA 

2010 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



ABSTRAK 

 

Gabriela Clarisa Wibowo, G0006085, 2010. Perbedaan Berat Paru pada Tikus 

Putih (Rattus norvegicus) yang Mati Tenggelam di Air Laut dengan di Air Tawar. 

Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

 

Tujuan : Tenggelam merupakan salah satu bentuk kematian asfiksia, baik 

tenggelam dalam air tawar (“fresh water drowning”) maupun tenggelam dalam air 

asin (“salt water drowning”). Penelitian ini mengkaji lebih lanjut mengenai 

perbedaan berat paru yang terjadi pada korban tenggelam di air laut dengan di air 

tawar, menggunakan tikus putih sebagai sampel. 

 

Metode : Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium. 

Hewan percobaan yang digunakan adalah tikus putih (Rattus norvegicus) 

sebanyak 20 ekor. Pengambilan sampel dilakukan secara experimen kuasi postest 

only with control design. Tikus dibagi menjadi 2 kelompok, masing-masing 

kelompok 10 ekor tikus putih (Rattus norvegicus). Kelompok I diuji 

menggunakan air tawar, dan kelompok II diuji menggunakan air laut. Data yang 

diperoleh, dianalisis dengan menggunakan uji t dengan derajat kemaknaan 

α=0,05. 

 

Hasil : Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata berat paru pada tikus 

putih (Rattus norvegicus) kelompok perlakuan II (tenggelam di air laut) yaitu 3,10 

g; lebih besar bila dibandingkan dengan rata-rata berat paru pada tikus putih 

(Rattus norvegicus) kelompok perlakuan I (tenggelam di air tawar) yaitu 1,90 g. 

Perbedaan mean/ rata-rata kelompok perlakuan I (tenggelam di air tawar) dan 

kelompok perlakuan II (tenggelam di air laut) tersebut secara statistik signifikan 

dengan hasil perhitungan melalui uji t diperoleh hasil p<0,05 untuk berat paru 

tikus putih (Rattus norvegicus). 

 

Simpulan : Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan berat paru pada tikus putih (Rattus norvegicus) yang mati tenggelam di 

air laut dengan di air tawar. Hasil penelitian ini berguna dalam menentukan 

diagnosis tenggelam di air laut atau tenggelam di air tawar meski diperlukan 

penelitian lebih lanjut pada organ tubuh yang berbeda atau dengan metode 

berbeda untuk mendapatkan sistem/ metode yang lebih efektif dan efisien dalam 

menentukan diagnosis tenggelam di air laut dan tenggelam di air tawar. 

 

 

Kata kunci: Berat paru–Tenggelam di air laut–Tenggelam di air tawar 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A.  Latar Belakang Masalah 

Tenggelam merupakan masalah utama kesehatan masyarakat yang kerap dilupakan. Pada 

akhir tahun 1990, Bank Dunia dan WHO mengeluarkan penelitian Global Burden of Disease 

(GBD) pertama yang menyatakan bahwa tenggelam adalah salah satu penyebab tersering 

kematian di dunia (van Beeck, et al., 2005). 

Badan Kesehatan Dunia (WHO), mencatat, tahun 2000 di seluruh dunia ada 400.000 

kejadian tenggelam tidak sengaja. Artinya, angka ini menempati urutan kedua setelah 

kecelakaan lalu lintas. Bahkan Global Burden of Disease (GBD) menyatakan bahwa angka 

tersebut sebenarnya lebih kecil dibanding seluruh kematian akibat tenggelam yang disebabkan 

oleh banjir, kecelakaan angkutan air dan bencana lainnya. Ditaksir selama tahun 2000, 10% 

kematian di seluruh dunia adalah akibat kecelakaan, dan 8% akibat tenggelam tidak disengaja 

(unintentional) yang sebagian besar terjadi di negara-negara berkembang (Satriaperwira, 2008). 

Sebagian besar kasus tenggelam terjadi di air, 90% di air tawar (sungai, danau, kolam 

renang), 10% di laut. Tenggelam dalam cairan yang bukan air jarang terjadi dan biasanya akibat 

kecelakaan industri (Wikipedia, 2009). 

Tenggelam merupakan salah satu bentuk kematian asfiksia, baik tenggelam dalam air 

tawar (“fresh water drowning”) maupun tenggelam dalam air asin (“salt water drowning”) 

(Idries, 1997). 

Tenggelam dalam air asin, terjadi hemokonsentrasi, cairan dari sirkulasi dapat tertarik 

keluar sampai sekitar 42 persen, dan masuk ke dalam jaringan paru-paru, sehingga terjadi edema 

pulmonum yang hebat dalam waktu yang relatif singkat, pertukaran elektrolit dari air asin ke 

dalam darah mengakibatkan meningkatnya kadar natrium plasma (Idries, 1997). 

Berdasarkan data-data di atas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai perbedaan 

berat paru yang terjadi pada korban tenggelam di air laut dengan di air tawar. Dengan metode 

sederhana menggunakan tikus putih sebagai sampel, diharapkan penelitian ini nantinya dapat 
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ikut menentukan lokasi pasti  kematian korban tenggelam (di air laut atau di air tawar) yang 

memang merupakan tugas disiplin ilmu kedokteran forensik. 

 

B.  Perumusan Masalah  

         Apakah ada perbedaan berat paru pada tikus putih (Rattus norvegicus) yang mati 

tenggelam di air laut dengan di air tawar? 

 

C.  Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya perbedaan berat paru pada 

tikus putih (Rattus norvegicus) yang mati tenggelam di air laut dengan di air 

tawar. 

D.  Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis   : Penelitian ini diharapkan dapat membuktikan bahwa 

ada perbedaan berat paru antara korban yang mati 

tenggelam di air laut dengan di air tawar. 

2. Manfaat aplikatif : Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

upaya identifikasi pendukung lokasi pasti penyebab 

kematian korban akibat tenggelam. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka: 

1.      Tenggelam 

  a. Definisi Tenggelam 

Tenggelam adalah suatu istilah gangguan paru yang disertai 

hilangnya fungsi pernapasan oleh karena bagian jalan napas maupun 

jalan fungsional (bronkus respiratorius dan alveolus) terisi air. 

Keadaan ini menyebabkan kedua bagian di atas tidak bekerja. (Rab, 

1998). Definisi baru menyatakan bahwa tenggelam merupakan proses 

yang dihasilkan dari kerusakan traktus respiratorius primer dari adanya 

penumpukkan dalam medium cair. Definisi implisit adalah bahwa 

adanya cairan yang timbul dalam jalan napas korban (Satriaperwira, 

2008). 

Selain gangguan pada saluran pernapasan, juga terjadi 

perbedaan lainnya, seperti gangguan yang serius dari kesinambungan 

cairan tubuh dan kimia darah yang timbul segera setelah air terinhalasi 

yang dapat menimbulkan kematian (Simpson, 1982). 

Beberapa istilah dalam tenggelam atau drowning: 

1) Wet drowning 

Pada keadaan ini cairan masuk ke dalam saluran 

pernapasan setelah korban tenggelam. 

2) Dry drowning 

 

4 
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Pada keadaan ini cairan tidak masuk ke dalam saluran 

pernapasan karena kematian disebabkan oleh spasme laring. 

3) Secondary drowning 

Terjadi beberapa gejala beberapa hari setelah korban 

tenggelam. Korban dapat hidup setelah tenggelam dan 

meninggal beberapa saat kemudian atau beberapa hari 

kemudian akibat komplikasi. 

4) Immersion syndrome 

Korban tiba-tiba meninggal setelah tenggelam dalam air 

dingin akibat reflek vagal (Budiyanto, 1997). 

Yang akan dibahas pada penelitian ini adalah wet drowning 

atau kematian yang diakibatkan oleh terinhalasinya air. 

b. Mekanisme Tenggelam 

Mekanisme pada kasus tenggelam bukan hanya sekedar masuknya cairan ke 

dalam saluran pernapasan, akan tetapi merupakan hal yang cukup kompleks 

(Idries, 1997). Pada orang yang tenggelam, tubuh korban dapat beberapa kali 

berubah posisi. Umumnya korban akan tiga kali tenggelam dan dapat dijelaskan 

sebagai berikut. 

1) Pada waktu pertama kali orang “terjun” ke air, oleh karena gravitasi ia akan 

tenggelam untuk yang pertama kali. 

2) Oleh karena berat jenis tubuh lebih kecil dari berat jenis air, korban akan 

timbul, dan berusaha untuk bernapas mengambil udara, akan tetapi oleh 

karena tidak bisa berenang, air akan masuk tertelan dan terinhalasi, sehingga 

berat jenis korban sekarang menjadi lebih besar dari berat jenis air, dengan 

demikian ia tenggelam untuk kedua kalinya. 
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3) Sewaktu berada pada dasar sungai, laut, atau danau, proses pembusukan 

akan berlangsung dan terbentuk gas pembusukan. 

4) Waktu yang dibutuhkan agar pembentukan gas pembusukan dapat 

mengapungkan tubuh korban adalah sekitar 7-14 hari. 

5) Pada waktu tubuh mengapung oleh karena terbentuknya gas pembusukan, 

tubuh dapat pecah terkena benda-benda disekitarnya, digigit binatang atau 

oleh karena proses pembusukan itu sendiri sehingga gas pembusukan akan 

keluar, tubuh korban tenggelam untuk ketiga kalinya dan yang terakhir 

(Idries, 1997). 

Mekanisme tenggelam yang dilaporkan Brovardel (Giertsen, 1988) pada 

percobaan terhadap anjing adalah sebagai berikut: sebuah pemberat pada bagian 

bawah papan kayu, kaki anjing diikatkan pada papan tersebut. Sebuah kanula 

dipasang pada arteri femoralis untuk mengukur tekanan darah dan merekam 

jantung. Sebuah pneumograf ditempelkan pada epigastrium untuk merekam 

gerakan pernapasan. Anjing kemudian diturunkan ke dalam kolam yang berisi air. 

Kepala anjing dibiarkan 30 sentimeter di bawah permukaan air dan tidak ada 

sesuatu yang dapat menyebabkan anjing itu mencapai permukaan. 

Dari hasil percobaan tersebut, Brovardel membagi prosesnya menjadi 5 

tahap sebagai berikut (Giertsen, 1988). 

a) Tahap 1. Tahap permulaan tenggelam. 

Pada tahap ini terjadi keterkejutan akibat badan bersentuhan dengan air, 

berlangsung 5–10 detik. Tubuh menjadi hiperaktif dan berusaha 

menyelamatkan diri, dalam hal ini tidak terjadi penghentian napas akan 

tetapi menarik napas, keadaan ini akan berlangsung berulang-ulang. 

Keadaan seperti ini terjadi seperti pada orang yang masuk ke air dingin 

sehingga terjadi hiperventilasi. Hiperventilasi ini merupakan reflek yang 

timbul oleh karena adanya iritasi pada reseptor dingin di kulit. Keadaan 
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hiperventilasi kadang-kadang tidak dapat dikendalikan dan menyebabkan 

inhalasi air ke dalam saluran pernapasan. 

b) Tahap 2. Tahap kegagalan pernapasan pertama/ apnoe. 

Tahap ini berlangsung kurang lebih satu menit. Anjing meronta dan 

mencoba melepaskan ikatannya dan akhirnya mencoba mencapai 

permukaan. Mulut tertutup dan terjadi kegagalan pernapasan. Hal ini terjadi 

karena saraf laring-faring terangsang oleh air. Keadaan ini tidak akan 

berlangsung lama karena kandungan oksigen yang menurun dan karbon 

dioksida yang naik sehingga akan masuk fase berikutnya. 

c) Tahap 3. Tahap pernapasan dalam/ dyspnoe. 

Berlangsung satu menit. Pada tahap ini terjadi respirasi dalam sehingga 

terjadi inspirasi, mengeluarkan buih putih sebagai akibat hipersekresi lendir 

yang bercampur air yang masuk saluran pernapasan. Selama gerakan 

terhenti, mulut dan mata terbuka, beberapa gerakan menelan dan menghirup 

dapat diamati sehingga air masuk terus-menerus. 

d) Tahap 4. Tahap kegagalan pernapasan kedua/ apnoe. 

Tahap ini berlangsung sekitar satu menit. Pada tahap ini tidak ada gerakan 

dada. Sensibilitas anjing menghilang yang ditunjukkan dengan tidak adanya 

reflek kornea dan dilatasi pupil. Kadang pada tahap ini terjadi kejang akibat 

hipoksia. 

e) Tahap 5. Tahap pernapasan penghabisan/ terminal stage. 

Berlangsung 30 detik. Terlihat tiga atau empat kali gerakan pernapasan yang 

halus dan kecil terlihat sebagai tanda luar kehidupan sebelum akhirnya 

terhenti sama sekali. Pada keadaan ini masih dijumpai fibrilasi otot leher 

dan rahang. 

Seluruh proses mati tenggelam anjing pada air tawar membutuhkan waktu 

tiga sampai empat menit. Pada kasus tenggelam yang terjadi pada manusia 
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mungkin menunjukkan gambaran yang sama seperti pada anjing yang dimodifikasi 

dengan satu atau lebih muncul ke atas permukaan air (Giertsen, 1988). 

Mekanisme kematian pada tenggelam pada umumnya adalah asfiksia, 

mekanisme kematian yang dapat juga terjadi pada tenggelam adalah karena 

inhibisi vagal dan spasme laring. Adanya mekanisme kematian yang berbeda-beda 

pada tenggelam, akan memberi warna pada pemeriksaan mayat dan pemeriksaan 

laboratorium. Dengan kata lain kelainan yang didapatkan pada kasus tenggelam 

tergantung dari mekanisme kematiannya. 

Asfiksia merupakan penyebab kematian terbanyak pada korban tenggelam 

baik di air laut maupun di air tawar, terutama karena adanya obstruksi pada saluran 

pernapasan yang disebut asfiksia mekanik. Definisi asfiksia adalah kumpulan dari 

berbagai keadaan dimana terjadi gangguan dalam pertukaran udara pernapasan 

yang normal. Gangguan tersebut dapat disebabkan karena adanya obstruksi pada 

saluran pernapasan, dan gangguan yang diakibatkan karena terhentinya sirkulasi. 

Kedua gangguan tersebut akan menimbulkan suatu keadaan dimana oksigen dalam 

darah berkurang yang disertai dengan peningkatan kadar karbondioksida (Idries, 

1997). 

Inhibisi vagal pada umumnya merupakan penyebab dari kematian yang 

segera (immediate death), hal mana dikaitkan dengan terminologi “sudden cardiac 

arrest”. Mekanisme kematian pada inhibisi vagal dapat dijelaskan melalui 

mekanisme: 

a) Inhibisi vagal sering diikuti oleh fibrilasi ventrikel. 

b) Secara eksperimental pada binatang yang dibuat berada dalam keadaan 

“obstructive asphyxia” setelah beberapa menit akan diikuti dengan 

berkurangnya detak jantung kemudian beberapa saat terjadi takikardi sampai 

terjadi kematian (Idries, 1997). 

c. Patofisiologi Kematian Akibat Tenggelam 
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Setelah air terinhalasi dan menempati alveoli, terjadilah 

pertukaran tekanan osmotik. Permeabilitas membran alveoli dan 

tekanan hidrostatik dan osmotik berperan penting pada arah 

pergerakan air. Mekanisme pertukaran ini berbeda tergantung air yang 

terinhalasi, air laut atau air tawar (Mant, 1984). 

1) Tenggelam di air tawar 

 Air tawar lebih hipotonis bila dibandingkan dengan darah 

(Giertsen, 1988).  Pada tenggelam di air tawar, plasma darah 

mengalami hipertonik, sedangkan pada air tawar adalah hipotonik. 

Aspirasi air tawar akan cepat diabsorbsi dari alveoli sehingga menarik 

cairan dari alveoli ke kapiler paru yang menyebabkan hipervolemia 

intravaskular, dilusi elektrolit serum, serta terjadi hemodilusi yang 

hebat sampai 72 persen yang berakibat terjadinya hemolisis, juga 

terjadi anoksia yang hebat pada miokardium. Hemodilusi 

menyebabkan cairan dalam pembuluh darah atau sirkulasi menjadi 

berlebihan, terjadi penurunan tekanan sistolik, dan dalam waktu 

beberapa menit terjadi fibrilasi ventrikel. Jantung untuk beberapa saat 

masih berdenyut dengan lemah, terjadi anoksia serebri yang hebat, hal 

ini menerangkan mengapa kematian terjadi dengan cepat (Idries, 

1997).  

2) Tenggelam di air laut 

Pada tenggelam di air laut, air laut yang bersifat lebih hipertonik 

dibanding darah akan menarik cairan plasma dari kapiler paru ke alveoli (Moritz, 

1975). Tenggelam dalam air laut, terjadi hemokonsentrasi, cairan dari sirkulasi dapat 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



tertarik keluar sampai sekitar 42 persen, dan masuk ke dalam jaringan paru-paru, 

sehingga terjadi edema pulmonum yang hebat dalam waktu yang relatif singkat 

(Idries, 1997). Fibrilasi ventrikel tidak terjadi, terjadinya anoksia pada miokardium 

dan disertai peningkatan viskositas darah akan menyebabkan terjadinya payah 

jantung. Tidak terjadi hemolisis, melainkan hemokonsentrasi. Tekanan sistolik akan 

menetap dalam beberapa menit. 

2. Paru 

a. Fisiologi dan Anatomi 

Paru-paru adalah organ pada sistem pernapasan (respirasi) dan perhubungan 

dengan sistem peredaran darah (sirkulasi) vertebrata yang bernapas dengan udara. 

Fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. 

Prosesnya disebut pernapasan eksternal atau bernapas. Paru-paru juga mempunyai 

fungsi nonrespirasi. 

Paru-paru mamalia bertekstur seperti spons dan tertutupi epitelium, 

sehingga permukaan totalnya jauh lebih besar daripada permukaan luar paru-paru itu 

sendiri. Paru-paru manusia adalah contoh tipikal paru-paru jenis ini. 

Bernapas terutama digerakkan oleh otot diafragma di bawah. Jika otot ini 

mengerut, ruang yang menampung paru-paru akan meluas, dan begitu pula 

sebaliknya. Tulang rusuk juga dapat meluas dan mengerut sedikit. Akibatnya, udara 

terhirup masuk dan terdorong keluar paru-paru melalui trakea dan tabung bronkial 

atau bronki, yang bercabang-cabang dan ujungnya merupakan alveoli, yakni 

kantung-kantung kecil yang dikelilingi kapiler yang berisi darah. Di sini oksigen dari 

udara berdifusi ke dalam darah, dan kemudian dibawa oleh hemoglobin. 

Darah terdeoksigenisasi dari jantung mencapai paru-paru melalui arteri 

paru-paru dan setelah dioksigenisasi, beredar kembali melalui vena paru-paru 

(Wikipedia, 2009). 

b. Otopsi Paru pada Kematian Akibat Tenggelam 

1) Asfiksia, ditunjukkan dengan adanya sebagai berikut. 
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a) Petechiae 

Terlihat sebagai bintik-bintik perdarahan pada kelopak mata 

sebelah dalam dan jaringan ikat longgar lainnya sebagai akibat 

kongesti. Terlihat dalam jumlah yang sedikit, hal ini karena 

kematiannya tidak mendadak maka pecahnya kapiler tidak secara 

mendadak. Kadang-kadang dijumpai ekimosis (Simpson, 1982). 

b) Schaumfilzfroth/ busa 

Dijumpai adanya busa halus, lengket berwarna putih kadang 

merah jambu sampai merah muda yang menyerupai balon atau 

jamur di sekitar mulut dan hidung, bila tubuh korban dimiringkan 

atau dipijat bagian dada atau perut akan keluar lebih banyak dan 

kadang-kadang disertai benda asing. Terbentuknya busa karena 

pada waktu air masuk trakea, bronkus, dan alveoli akan tercampur 

sekret akibat hipersekresi kelenjar yang akhirnya terbentuk busa 

dan terdorong keluar (Simpson, 1982). 

c) Sianosis pada muka, mukosa, dan ujung-ujung jari 

Terjadi akibat anoksia dan hipoksia. 

d) Bercak Paltauf 

Terjadi karena robeknya partisi inter alveolar, dan sering 

terlihat di bawah pleura (Idries, 1997). 

e) Kongesti pada organ-organ 

 

2) Akibat kontak dengan air 

a) Basah 

Bila korban baru saja diangkat dari air, maka pakaian, 

rambut, badan akan tampak lembab dan basah (Simpson, 1982). 

b) Cutis anserina/ goose skin 
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Sebagai salah satu bentuk reaksi intravital. Tubuh yang 

kedinginan menyebabkan musculus errector pillorum 

berkontraksi dan pori-pori kulit tampak lebih jelas. Banyak 

dijumpai di daerah lengan dan bahu (Simpson, 1982). Cutis 

anserina tidak mempunyai nilai sebagai kriteria diagnostik 

(Idries, 1997). 

c) Washer women’s hand and feed 

Ujung-ujung jari tampak berkeriput (Simpson, 1982). 

d) Maserasi 

Setelah mayat beberapa hari dalam air akan terdapat 

perubahan-perubahan yaitu terjadi pemutihan, maserasi, 

pembengkakan, pengerutan kulit telapak tangan dan kaki, tampak 

nyata pada ± 24–48 jam. Terakhir sebagai hasil dekomposisi 

bakteri, epidermis terpisah dari dermis terjadi dua hari pertama 

setelah tenggelam pada musim panas dan beberapa minggu pada 

musim dingin. Lama-lama karena pembusukan terjadi 

pembentukan gas sehingga mayat mengapung (Ahmadsumadi, 

1972). 

3) Akibat usaha penyelamatan diri 

a) Cadaveric spasme 

Timbul sebagai reaksi intravital. Pada saat awal-awal 

tenggelam korban berusaha meraih dan memegang benda-benda 

yang ada di dekatnya sehingga posisi jari tangan pada saat mati 

akan tampak mengepal dan kadang dijumpai benda-benda yang 

dapat diraihnya (Simpson, 1982). 

b) Adanya luka-luka 

Luka-luka pada daerah wajah, tangan, dan tungkai bagian 

depan dapat terjadi akibat persentuhan korban dengan dasar 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



sungai atau terkena benda-benda yang di sekitarnya. Luka-luka 

tersebut seringkali mengeluarkan darah sehingga tidak jarang 

memberi kesan korban dianiaya sebelum ditenggelamkan (Idries, 

1997). 

c) Kaku jenazah yang timbul lebih awal 

Rigor mortis timbul lebih awal terutama pada persendian 

bahu, lengan, panggul, dan paha. Terutama jika tenggelam dalam 

air dingin (Ahmadsumadi, 1972). 

4) Masuknya cairan dan benda-benda asing pada tubuh korban (Simpson, 1982) 

a) Bercak jenazah yang terang 

Bercak jenazah berwarna merah terang akibat hemodilusi. 

Terjadi pengenceran darah sehingga warnanya akan bergeser pada 

warna yang lebih muda. 

b) Tubuh tampak membesar dan perut mengembang 

Keadaan ini tidak selalu dijumpai pada setiap kasus. 

c) Perdarahan telinga tengah dan hidung 

Berasal dari pecahnya kapiler akibat hipervolemi pada 

pembuluh darah akibat perbedaan tekanan telinga tengah dan air. 

d) Jantung membesar dan tegang 

Akibat ruang jantung terisi penuh oleh cairan darah. 

e) Hemodilusi dan hemokonsentrasi darah pada jantung 

Bila korban tenggelam di air tawar maka darah pada jantung 

rongga kiri akan lebih encer dari yang sebelah kanan, sebaliknya 

bila korban tenggelam di air laut maka rongga jantung kiri akan 

lebih pekat daripada yang kanan. 

f) Balloning of the lung 

Paru tampak membesar dan memberat sehingga memenuhi 

seluruh rongga paru. Hal ini tampak pada permukaan paru adanya 
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impresi dari costa. Berat paru dapat mencapai satu kilogram dari 

berat normal antara 200-300 gram. 

g) Krepitasi paru 

Pada permukaan paru bila diraba terasa ada krepitasi sebagai 

akibat alveoli sebagian terisi oleh air. 

h) Emphysema Aquosum/ Emphysema hydroaerique 

Bila korban tenggelam di air tawar maka paru akan sembab 

dan bila ditekan akan mencekung. Keadaan ini terjadi pada 80 

persen dari semua kasus tenggelam. 

i) Adanya benda-benda asing dalam saluran napas dan lambung. 

c. Kondisi Paru Tikus pada Kematian Akibat Tenggelam 

Tenggelam merupakan salah satu bentuk kematian asfiksia, dimana bila 

pada asfiksia yang lain tidak terjadi perubahan elektrolit dalam darah, sedangkan pada 

tenggelam perubahan tersebut ada, baik tenggelam dalam air tawar (fresh water 

drowning), maupun tenggelam dalam air asin (salt water drowning) (Idries, 1997). 

Pada tenggelam di air tawar terjadi perubahan biokimiawi yang serius 

dimana sebagian besar elektrolit dalam plasma seperti natrium, klorida, dan 

magnesium berkurang, sedang kalium dalam plasma meningkat. Hal ini memicu 

terjadinya peristiwa osmosis cairan dari alveoli paru ke pembuluh darah, sehingga 

pada plasma darah terjadi hemodilusi (Idries, 1997). Walaupun sebagian cairan dari 

paru masuk ke pembuluh darah karena perisiwa osmosis tersebut, paru yang 

menginhalasi air tawar tetap mengalami edema paru sehingga tetap terjadi peningkatan 

berat paru dari berat paru normal. 

Sedangkan pada tenggelam di air laut, sebagian besar elektrolit dalam 

plasma seperti natrium, klorida, dan magnesium justru meningkat, hanya kalium yang 

berkurang, sehingga memicu terjadinya peristiwa ekstravasasi cairan dari pembuluh 

darah ke alveoli paru. Pada plasma darah terjadi hemokonsentrasi. Paru mengalami 
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edema paru, sehingga berat paru meningkat jika dibandingkan dengan berat paru 

normal. 

Jadi pada dasarnya, baik tenggelam di air tawar maupun di air laut tetap 

memicu terjadinya edema paru yang menyebabkan berat paru meningkat, namun 

dimungkinkan ada perbedaan peningkatan berat paru pada tikus putih yang mati 

tenggelam di air tawar dengan di air laut. 

 

 

 

 

B. Kerangka pemikiran:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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C. Hipotesis: 

Ada perbedaan berat paru antara tikus putih (Rattus norvegicus) yang mati 

tenggelam di air laut dengan di air tawar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Jenis Penelitian  

 Penelitian ini memakai jenis penelitian (desain studi) analitik eksperimental 

laboratorium tanpa randomisasi, yaitu eksperimen kuasi dengan tes setelah 

perlakuan (experimen kuasi postest only with control design) (Murti, 2006). 

  

B.  Lokasi Penelitian  

Penelitian dilakukan di Laboratorium Forensik Fakultas Kedokteran 

Universitas Sebelas Maret Surakarta.  

 

C.  Subyek Penelitian  

1. Tikus putih (Rattus norvegicus) jantan. 

2. Banyaknya sampel : 20 ekor. 

 

D.  Teknik Sampling 

  Pengambilan sampel sebanyak 20 ekor tikus putih (Rattus norvegicus), 

dilakukan secara kuasi dengan tes setelah perlakuan. 

 

E.  Identifikasi Variabel Penelitian   

1. Variabel bebas (independen) : jenis air 

2. Variabel tetap (dependen) : berat paru tikus 
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3. Variabel perancu : usia tikus, berat badan tikus, dan 

suhu udara lokasi  penelitian 

 

F.  Definisi Operasional Variabel  

1. Jenis air 

    Ada dua jenis air yang akan digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari 

air laut dan air tawar. Skala pengukuran dinyatakan dalam skala 

kategorikal (dikotomi). 

    a. Air laut 

Air yang diambil dari Laut Jawa di Pantai Marina, Semarang. 

    b. Air tawar 

Air yang diambil dari Laboratorium Forensik Fakultas Kedokteran 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

  2. Berat paru tikus 

    Berat paru tikus setelah dimasukkan dalam air laut dibandingkan dengan 

berat paru tikus setelah dimasukkan dalam air tawar. Skala pengukuran 

dinyatakan dengan skala kontinu dalam satuan gram (g). 

3. Usia tikus 

               Usia tikus putih (Rattus norvegicus) sebagai subyek penelitian. Skala 

pengukuran dinyatakan dengan skala kontinu dalam satuan bulan. 
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4. Berat badan tikus 

Berat badan tikus yang digunakan sebagai subyek penelitian adalah tikus 

putih (Rattus norvegicus) dengan berat badan yang tidak dibatasi. Skala 

pengukuran dinyatakan dengan skala kontinu dalam satuan gram (g). 

  5. Suhu udara lokasi penelitian 

   Keadaan udara lokasi penelitian adalah keadaan cuaca saat dilakukan 

penelitian pada lokasi penelitian. Skala pengukuran dinyatakan dengan 

skala kontinu dalam satuan derajat Celcius (
o
C). 

 

G. Kerangka Penelitian  

Penelitian dilakukan secara kuasi dengan tes setelah perlakuan (experimen kuasi postest only 

with control design). 

 

   

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.1 Kerangka Penelitian 

 

H.  Alat, Bahan, dan Cara Kerja  
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1. Alat-alat yang digunakan: 

a. Timbangan digital 

b. Gelas sampel 

c. Pinset 

d. Sarung tangan 

e. Papan lilin 

f. Jarum pentul 

g. Peralatan bedah autopsi 

h. Ember 

i. Stopwatch 

2. Bahan-bahan yang digunakan: 

a. Air tawar 

b. Air laut 

3. Cara kerja: 

Semua alat dan bahan yang akan digunakan untuk penelitian disiapkan, 

kemudian gelas sampel yang akan digunakan ditimbang dengan 

menggunakan timbangan digital. Setelah semua alat dan bahan siap, 

penelitian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

Langkah 1 : Sampel penelitian dibagi menjadi dua kelompok, masing-

masing terdiri dari 10 ekor tikus putih. Kelompok pertama akan diuji 

menggunakan air tawar, dan kelompok kedua akan diuji menggunakan air 

laut. 
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Langkah 2 : 10 ekor tikus putih pada kelompok pertama 

ditenggelamkan dalam air tawar menggunakan ember. Penenggelaman 

dilakukan satu per satu mulai dari tikus pertama untuk air tawar. Mula-

mula satu ekor tikus putih dimasukkan dalam kandang perangkap tikus, 

kemudian dibenamkan dalam ember berisi air tawar yang sudah disiapkan. 

Model tenggelam yang digunakan adalah total drowning, bukan partial 

drowning, dimana seluruh tubuh tikus ikut tenggelam dalam ember berisi 

air tawar. 

Langkah 3 : Waktu penenggelaman diukur menggunakan stopwatch 

sejak sampel penelitian pada kelompok pertama dibenamkan dalam air 

tawar hingga mati. Waktu yang digunakan untuk penenggelaman tiap 

sampel adalah 10 menit. 

Langkah 4 : Setelah 10 menit, sampel penelitian dinyatakan sudah mati, 

kemudian dipindahkan ke papan lilin yang telah disediakan. 

Langkah 5 : Keempat kaki sampel penelitian difiksasi menggunakan 

jarum pentul. 

Langkah 6 : Model insisi yang digunakan adalah insisi „I‟. Insisi 

dimulai dari bawah dagu sampai ke abdomen mengikuti linea mediana 

menggunakan skalpel. 

Langkah 7 : Kulit dan lemak pada sampel penelitian yang telah diinsisi 

kemudian disiangi. 

Langkah 8 : Kosta dipotong mulai dari arkus kosta ke arah kranial 

mengikuti linea axillaris anterior baik pada sisi kiri maupun sisi kanan 
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menggunakan gunting organ. Bagian proksimal sternum dan kosta 

pertama dibiarkan tetap melekat. Kemudian sternum dan kosta diangkat 

menggunakan pinset, difiksasi pada papan lilin menggunakan jarum pentul 

sehingga rongga dada terbuka dan tampak jantung serta paru di dalamnya. 

Langkah 9  : Jantung dijepit menggunakan pinset kemudian  dikeluarkan 

dengan menggunting mulai dari vena cava inferior, venae pulmonalis, 

arteri pulmonalis, vena cava superior, dan terakhir aorta. 

Langkah 10 : Setelah jantung dikeluarkan kemudian paru dikeluarkan 

dengan cara paru dipegang menggunakan pinset, bagian kranial paru 

digunting pada bifurkasio trakea agar kedua paru tidak terpisah. Paru 

dilepaskan dari perlengketan yang ada di sekitarnya. Pada bagian kaudal 

dipisahkan dari diafragma. Selain itu juga dipisahkan antara paru dengan 

esofagus. Paru diangkat kemudian segera dimasukkan dalam gelas sampel 

untuk ditimbang menggunakan timbangan digital sebagai obyek 

penelitian. 

Langkah 11 : Berat obyek penelitian pertama pada air tawar dicatat 

kemudian dikurangi dengan berat gelas sampel kosong yang telah 

ditimbang sebelumnya, sehingga didapatkan berat paru murni sebagai 

berat obyek penelitian pertama. 

Langkah 12 : Langkah 2 sampai langkah 11 diulangi lagi untuk sampel 

penelitian kedua sampai kesepuluh dengan perlakuan dalam air tawar, 

kemudian dilanjutkan dengan sampel penelitian pertama sampai kesepuluh 

dengan perlakuan dalam air laut. 
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Langkah 13 : Setelah semua sampel penelitian mendapat perlakuan baik 

di air tawar maupun di air laut, kemudian berat obyek penelitian 

dibandingkan pada perlakuan dalam air tawar dengan air laut. 

Langkah 14 : Setelah penelitian selesai, semua alat dan tempat penelitian 

dibereskan. Sampel penelitian yang berupa tikus putih dikubur sesuai 

dengan etika kedokteran. 

Langkah 15 :  Dilakukan analisis data terhadap hasil penelitian. 

 

I.  Teknik Analisis Data  

 Berat paru pada tikus putih yang mati tenggelam di air laut dan di air tawar disajikan dalam 

mean (rata-rata) dan SD (deviasi standar). Kemaknaan perbedaan mean antara kedua 

kelompok diuji secara statistik dengan uji t. Uji t (compare mean test) terdiri dari tiga jenis, 

yaitu one sample T test, independent sample T test, dan paired sample T test. Uji t yang 

digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah independent sample T test karena penelitian ini 

terdiri atas dua sampel yang bebas satu dengan yang lain, yaitu sampel paru yang tenggelam 

di air tawar dengan sampel paru yang tenggelam di air laut. Disini populasi diketahui 

berdistribusi normal, dan karena sampel sedikit, maka dipakai uji t untuk dua sampel. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

Penelitian tentang perbedaan berat paru pada tikus putih (Rattus norvegicus) 

yang mati tenggelam di air tawar dengan di air laut ini menggunakan tikus putih 

(Rattus norvegicus) jantan sebagai sampel sebanyak 20 ekor, berumur dua sampai 

lima bulan dengan berat antara 150-300 gram. 20 ekor tikus putih tersebut dibagi 

menjadi dua kelompok, tiap-tiap kelompok terdiri dari 10 ekor tikus putih. 

Kelompok I ditenggelamkan dalam air tawar, dan kelompok II ditenggelamkan 

dalam air laut. 

Setiap ekor tikus putih pada masing-masing kelompok perlakuan dilakukan 

dua kali pengukuran berat paru, sehingga berat paru yang diperoleh adalah berat 

paru rata-rata. Pengukuran berat paru dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.1 Pengukuran Berat Paru Rata-rata 10 Ekor Tikus Putih yang Mati 

Tenggelam di Air Tawar 

 

No 

Berat gelas+paru 
(g) 

Berat gelas (g) Berat paru rata2  
(g) 

I II I II 

1 5,05 5,06 2,76 2,77 2,29 

2 4,40 4,40 2,70 2,70 1,70 

3 4,09 4,09 2,67 2,67 1,42 

4 4,64 4,64 2,63 2,64 2,01 

5 4,90 4,90 2,69 2,69 2,21 

6 4,96 4,97 2,68 2,68 2,29 

7 4,18 4,17 2,58 2,58 1,60 

8 4,14 4,13 2,60 2,60 1,54 

9 4,57 4,56 2,59 2,59 1,98 

10 4,64 4,65 2,70 2,70 1,95 
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Tabel 4.2 Pengukuran Berat Paru Rata-rata 10 Ekor Tikus Putih yang Mati 

Tenggelam di Air Laut 

 

No 

Berat gelas+paru 
(g) 

Berat gelas (g) Berat paru rata2  
(g) 

I II I II 

1 5,43 5,43 2,63 2,64 2,80 

2 5,77 5,77 2,75 2,76 3,02 

3 5,75 5,75 2,83 2,82 2,93 

4 5,29 5,29 2,64 2,64 2,65 

5 6,04 6,05 2,64 2,65 3,40 

6 5,85 5,85 2,77 2,76 3,09 

7 5,76 5,77 2,64 2,64 3,13 

8 5,75 5,76 2,57 2,58 3,18 

9 6,53 6,53 2,84 2,83 3,70 

10 5,90 5,91 2,78 2,79 3,12 

 

Tabel 4.1 berisi data hasil pengukuran berat paru pada tikus putih yang mati 

tenggelam di air tawar, sedang tabel 4.2 berisi data hasil pengukuran berat paru 

pada tikus putih yang mati tenggelam di air laut. Satuan ukuran dinyatakan dalam 

gram. Kolom “berat gelas+paru” berisi angka hasil pengukuran berat paru tikus 

putih dalam gelas yang merupakan wadah paru tersebut. Kolom “berat gelas” 

berisi angka hasil pengukuran berat gelas yang merupakan wadah untuk 

menimbang berat paru tikus putih tersebut. 

Angka “I” menyajikan data hasil pengukuran pertama, sedang angka “II” 

menyajikan data hasil pengukuran kedua. Data hasil pengukuran pertama dengan 

data hasil pengukuran kedua dijumlahkan kemudian dibagi dua sehingga didapat 

hasil pengukuran rata-rata. Kolom “berat paru rata-rata” berisi angka hasil 

perhitungan dari hasil pengukuran rata-rata berat gelas+paru dikurangi hasil 

pengukuran rata-rata berat gelas. 

Dari hasil perhitungan diperoleh berat paru rata-rata tertinggi pada 

perlakuan kelompok I (tenggelam di air tawar) adalah 2,29 gram, dan berat paru 
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rata-rata terendah adalah 1,42 gram. Sedangkan pada perlakuan kelompok II 

(tenggelam di air laut) diperoleh hasil perhitungan berat paru rata-rata tertinggi 

adalah 3,70 gram, dan berat paru rata-rata terendah adalah 2,65 gram. 

Rata-rata berat paru tikus putih dari 10 kali pengukuran baik yang 

tenggelam di air tawar maupun yang tenggelam di air laut disajikan dalam tabel di 

bawah ini. 

Tabel 4.3 Berat Paru Rata-rata 10 Ekor Tikus Putih yang Mati Tenggelam di Air 

Tawar dan di Air Laut 

 

Kelompok n Mean SD t p 

Air Tawar 10 1,90 0,32 
8,76 < 0,001 

Air Laut 10 3,10 0,30 

 

Dari tabel 4.3 tampak bahwa rata-rata berat paru pada tikus putih (Rattus 

norvegicus) pada kelompok perlakuan II (tenggelam di air laut) yaitu 3,10 gram, 

lebih besar bila dibandingkan dengan rata-rata berat paru pada tikus putih (Rattus 

norvegicus) kelompok perlakuan I (tenggelam di air tawar) yaitu 1,90 gram. Dari 

hasil pengolahan data statistik menggunakan independent sample T test diperoleh 

nilai p = 0,000 atau p < 0,001, sehingga p < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan yang bermakna antara berat paru pada tikus putih yang mati 

tenggelam di air tawar dengan di air laut. 

Penyajian data menggunakan gambar disajikan dalam bentuk boxplot yang 

dapat dilihat di bawah ini. 
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Gambar 4.1 Boxplot Rata-rata Berat Paru Tikus Putih yang Tenggelam di 

Air Tawar dan di Air Laut 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata berat paru 

pada tikus putih (Rattus norvegicus) kelompok perlakuan II (tenggelam di air laut) 

yaitu 3,10 gram, lebih besar bila dibandingkan dengan rata-rata berat paru pada 

tikus putih (Rattus norvegicus) kelompok perlakuan I (tenggelam di air tawar) 

yaitu 1,90 gram.  

Perbedaan mean atau rata-rata kelompok perlakuan I (tenggelam di air 

tawar) dan kelompok perlakuan II (tenggelam di air laut) tersebut secara statistik 

signifikan dengan hasil perhitungan melalui uji t diperoleh hasil p = 0,000 atau p 

< 0,001, sehingga p < 0,05 untuk berat paru tikus putih (Rattus norvegicus). Maka 

H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini membuktikan bahwa ada perbedaan berat paru 

yang signifikan antara tikus putih yang tenggelam di air laut dengan yang 

tenggelam di air tawar. 

Dalam teorinya, air tawar lebih hipotonik dibanding dengan plasma darah 

(Giertsen, 1988), sehingga aspirasi air tawar akan cepat diabsorbsi dari alveoli dan 

menarik cairan dari alveoli ke kapiler paru yang menyebabkan hipervolemia 

intravaskular, serta terjadi hemodilusi yang hebat sampai 72 persen (Idries, 1997). 

Walaupun sebagian cairan dari paru masuk ke pembuluh darah karena perisiwa 

osmosis tersebut, paru yang menginhalasi air tawar tetap mengalami edema paru 

sehingga tetap terjadi peningkatan berat paru dari berat paru normal namun 

peningkatannya tidak sebesar seperti pada tenggelam di air laut. 
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Pada tenggelam di air laut, air laut yang bersifat lebih hipertonik dibanding 

plasma darah, sehingga akan menarik cairan plasma dari kapiler paru ke alveoli 

(Moritz, 1975). Tenggelam dalam air laut, terjadi hemokonsentrasi, cairan dari 

sirkulasi dapat tertarik keluar sampai sekitar 42 persen, dan masuk ke dalam 

jaringan paru-paru, sehingga terjadi edema paru yang hebat dalam waktu yang 

relatif singkat (Idries, 1997). Berat paru meningkat melebihi normal. 

Jadi pada dasarnya, baik tenggelam di air tawar maupun di air laut tetap memicu terjadinya 

edema paru yang menyebabkan berat paru meningkat, namun ada perbedaan peningkatan berat 

paru pada tikus putih yang mati tenggelam di air laut dengan di air tawar. Perbedaan tersebut 

menunjukkan bahwa tikus putih yang mati tenggelam di air laut hasil autopsi parunya lebih berat 

dibanding dengan tikus putih yang mati tenggelam di air tawar. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

 Terdapat perbedaan berat paru pada tikus putih (Rattus norvegicus) yang mati 

tenggelam di air laut dengan di air tawar. Rata-rata berat paru pada 10 subyek 

perlakuan kelompok I (tenggelam di air tawar) adalah 1,90 gram, sedangkan rata-

rata berat paru pada 10 subyek perlakuan kelompok II (tenggelam di air laut) 

adalah 3,10 gram. 

 

B. Saran 

Mengingat keterbatasan dalam penelitian ini maka disarankan sebagai berikut. 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada organ tubuh lainnya yang mengalami 

perubahan akibat kematian dengan cara tenggelam untuk menentukan diagnosis 

tenggelam di air laut atau tenggelam di air tawar. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode yang berbeda 

dengan penelitian yang peneliti lakukan agar dapat diperoleh metode pemeriksaan yang 

lebih efektif dan efisien dalam menentukan diagnosis tenggelam di air laut dan di air 

tawar. 
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