
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2. 1 Asfiksia  

2.1.1 Definisi dan etiologi 

Definisi asfiksia secara harfiah berasal dari bahasa Yunani yang artinya 

ketiadaan nadi (absence of pulse atau pulselessness).23 Kekurangan atau ketiadaan 

oksigen dan kaitannya dengan pulsasi dapat dijelaskan dengan fakta bahwa 

oksigen sebagai substansi yang diperlukan untuk memelihara kehidupan yang 

dialirkan melalui aliran darah. Pergerakan oksigen akan mengalami kemacetan 

ketika aliran darah terhenti sehingga terjadi ketiadaan nadi.24 Segala bentuk 

intervensi terhadap transfer oksigen dapat disebut asfiksia, seperti penurunan 

tekanan oksigen pada atmosfer, obstruksi saluran napas eksternal atau intenal, 

kegagalan kemampuan darah untuk membawa oksigen, maupun kegagalan sel 

untuk menggunakan oksigen.10 Saat ini, asfiksia secara umum didefinisikan 

sebagai kondisi kekurangan oksigen, baik parsial (hipoksia) maupun komplit 

(anoksia).5 Hipoksia adalah istilah umum yang mengacu pada suplai oksigen ke 

jaringan yang tidak adekuat atau gangguan penggunaan oksigen. Sementara itu, 

istilah anoksia diartikan sebagai ketiadaan oksigen.24 

Secara umum, terdapat dua jenis asfiksia yaitu internal dan eksternal. 

Asfiksia internal dapat terjadi dikarenakan gangguan ikatan oksigen-hemoglobin 

maupun keracunan dikarenakan karbon monoksia atau sianida. Asfiksia eksternal 

mengacu terutama pada terganggunya suplai oksigen dari luar, baik terjadinya 

obstruksi dikarenakan tekanan dari luar pada saluran pernapasan maupun 



kekurangan oksigen di dalam ruangan yang kecil. Pada mayoritas kasus, asfiksia 

dikaitkan dengan sensasi tidak nyaman yaitu dispnea yang ditandai dengan 

kesulitan bernapas, takikardia yang berlangsung sementara, peningkatan 

pelepasan katekolamin dan perasaan takut akan kekurangan napas.25 

Berapa lama asfiksia berlangsung merupakan pertanyaan yang sering 

muncul pada praktik forensik. Asfiksia berlangsung selama tiga sampai lima 

menit yang dibagi lagi menjadi beberapa fase didalam patofisiologinya, dimana 

setiap fase nya berlangsung selama satu sampai dua menit. Patofisiologi asfiksia 

secara umum dapat dilihat dalam tabel berikut: 25 

 Tabel 1.  Patofisiologi asfiksia 

Fase Patofisiologi  

Dispnea Aktivitas respiratori meningkat, stridor, sianosis 

Efek neurologis 

terhadap 

kekurangan 

oksigen 

Kejang tonic-clonic (kejang asfiksia), takikardi, peningkatan 

pelepasan katekolamin dari medulla adrenal (biasanya pada 

kekurangan napas dengan hiperkapnea), hipotensi, hilangnya 

kesadaran (blacking out), terkadang disertai defekasi 

involunter, ejakulasi (dalam manual strangulasi sampai 

kesadaran hilang) 

Jeda pernapasan 

preterminal 

Apnea, hipotensi, dan takikardia berlanjut 

Terminal apnea Terengah-engah dengan tidak adanya pergerakan udara yang 

efektif (final respiratory arrest) 

 



Etiologi asfiksia secara umum dapat dibagi menjadi: 24 

1) Mekanis: hal ini mengganggu kelancaran udara dalam traktus respiratorius 

melalui berbagai mekanisme. Terjadi penutupan jalur udara oleh tekanan 

eksternal pada leher dalam kasus penggantungan diri, strangulasi, dan 

pencekikan. Tekanan eksternal pada dada dapat terjadi pada kasus asfiksia 

traumatika. Penyumbatan saluran napas dapat terjadi dikarenakan adanya 

benda asing pada kasus tersedak maupun oleh cairan pada kasus 

penenggelaman.  

2) Patologis: terjadi apa bila masuknya oksigen ke dalam paru dihalangi oleh 

suatu penyakit saluran pernapasan atas seperti edema laryngeal, spasme, 

tumor, dan abses 

3) Toksik atau kimia: terhentinya pergerakan saluran pernapasan dikarenakan 

keracunan dengan morfin atau barbiturat. Dapat pula terjadi dikarenakan 

terhalangnya penggunaan oksigen oleh darah pada keracunan sianida 

4) Lingkungan: terjadi apabila berada pada suatu tempat dengan kadar 

oksigen yang rendah atau inhalasi karbon monoksida  

5) Traumatik: adanya trauma tumpul pada dada yang terjadi dalam 

pneumothorax, hemathorax, atau emboli pulmonal dapat mengganggu 

oksigenasi dan ventilasi 

6) Postural : dikarenakan posisi tubuh yang menghalangi pertukaran udara 

secara adekuat 

 

 



2.1.2 Klasifikasi asfiksia 

Asfiksia dibagi menjadi tiga klasifikasi besar yaitu sufokasi (suffocation), 

strangulasi (strangulation) dan asfiksia kimiawi. Klasifikasi sufokasi dan 

strangulasi memiliki subkategori di dalamnya. Di dalam klasifikasi sufokasi 

terdapat sufokasi lingkungan (environmental suffocation), pembekapan 

(smothering), tersedak (choking), penenggelaman (drowning), asfiksia mekanik 

(mechanical asphyxia), gagging, dan sufokasi gas (gases suffocation). Sementara 

itu, pada strangulasi terdapat strangulasi manual (manual strangulation), 

strangulasi dengan pengikat (ligature strangulation), dan penggantungan 

(hanging). 26 

 

2.1.2.1 Asfiksia kimiawi (chemical asphyxia) 

 Klasifikasi pertama selain sufokasi dan strangulasi adalah asfiksia 

kimiawi. Pada asfiksia kimiawi, oksigen dapat memasuki pembuluh darah namun 

suatu toxin mencegah baik transfer oksigen dalam darah maupun penggunaan 

oksigen oleh sel sehingga timbul kematian.27 Bahan kimia yang sering menjadi 

penyebab asfiksia kimiawi adalah karbon monoksida, hidrogen sianida, dan 

hidrogen sulfide.28 

 

2.1.2.2 Sufokasi (suffocation) 

Kematian akibat sufokasi (suffocation) memiliki arti kematian yang 

disebabkan oleh ketidakmampuan untuk bernapas atau kesulitan dalam 

bernapas.29 Menimbang kurangnya spesifisitas dari istilah ini, sangat dianjurkan 



untuk menggunakan istilah yang lebih tepat sesuai dengan jenis sufokasi yaitu 

sufokasi lingkungan, pembekapan, tersedak, gagging, penenggelaman dan asfiksia 

mekanis: 30 

 

2.1.2.2.1 Sufokasi lingkungan (Environmental suffocation) 

Sufokasi lingkungan terjadi akibat seseorang memasuki lingkungan 

dengan kadar oksigen yang berkurang.28 Faktor yang dapat memengaruhi kadar 

oksigen lingkungan adalah tingginya dataran, suhu, kecepatan angin, dan 

kelembapan lingkungan.29  

 

2.1.2.2.2 Pembekapan (Smothering), tersedak (choking), dan gagging 

Pembekapan, tersedak, dan gagging termasuk kematian akibat asfiksia 

yang disebabkan oleh sumbatan pada saluran napas. Pembekapan didefinsikan 

menjadi tiga hal yang saling berkaitan yaitu obstruksi pada hidung dan mulut, 

obstruksi jalur napas eksternal, dan juga obstruksi saluran napas atas. 

Pembekapan dapat dilakukan dengan menggunakan suatu bahan, bantal atau 

tangan pelaku.29  

Tersedak memiliki definisi yang lebih luas yaitu sinonim dari inhalasi 

makanan atau benda asing, obstruksi jalur napas internal, serta obstruksi pada 

laring, trakea dan bronkus. Sering kali tersedak terjadi secara insidental atau 

ketidaksengajaan. Pada anak-anak sering terjadi aspirasi dari benda mainan 

sementara pada dewasa biasanya disebabkan oleh gigi palsu atau makanan.28 



Gagging terjadi ketika suatu bantalan atau jenis pakaian dimasukkan ke 

dalam mulut.29 Hal ini biasanya dilakukan dengan paksa untuk mencegah korban 

berteriak untuk meminta pertolongan sehingga kematian biasanya tidak disengaja 

oleh pelaku.30 Gagging tidak hanya menyumbat bagian mulut tetapi juga 

pemasukan udara melalui lubang hidung. Penyumbatan tersebut akan mengalami 

pelembapan oleh saliva disertai napas yang terengah-engah (gasping) sehingga 

dapat menimbulkan obstruksi komplit23 . 

 

2.1.2.2.3 Penenggelaman (drowning) 

Penenggelaman didefinisikan sebagai kematian yang disebabkan oleh 

perendaman dalam air atau cairan lainnya sehingga korban tidak mampu 

bernapas.2 Terdapat istilah lain yaitu perendaman (submersion) atau pencelupan 

(immersion) yang diartikan sebagai suatu tindakan menempatkan seseorang dalam 

air. Kematian pada penenggelaman terjadi akibat penderitaan atas perendaman 

atau pencelupan.29 Mekanisme dari penenggelaman melibatkan berkembangnya 

hipoksia yang pada fase akhirnya menjadi irreversible27.  

 

2.1.2.2.4 Asfiksia mekanis  

Asfiksa mekanis ditandai dengan fiksasi mekanis pada rongga dada 

(kompresi toraks) misalnya dengan pencegahan pergerakan respirasi oleh dada 

dengan adanya tekanan dari luar pada dada atau perut bagian atas. Asfiksia 

mekanis dapat terbagi menjadi dua yaitu asfiksia traumatis dan posisional. 

Asfiksia traumatis dapat terjadi ketika suatu benda dengan masa yang berat 



menahan pergerakan dada atau perut sehingga menyebabkan korban tidak dapat 

bernapas. Asfiksia posisional berkaitan dengan intoksikasi obat atau alkohol yang 

menyebabkan seseorang berada pada posisi yang dapat menghambat jalan napas.28 

 

2.1.2.3 Strangulasi (strangulation) 

Strangulasi atau penjeratan adalah bentuk asfiksia berupa penutupan 

pembuluh darah dan/atau jalur napas pada leher akibat tekanan eksternal pada 

leher. Terdapat beberapa jenis penjeratan yaitu strangulasi manual (manual 

strangulation), stranulasi dengan pengikat (ligature strangulation), dan 

penggantungan (hanging). 30 

 

2.1.2.3.1 Strangulsai Manual (manual strangulation) 

Strangulasi manual mencakup tekanan paksa pada leher oleh tangan atau 

lengan yang disebut dengan arm-lock.29 Kulit leher korban sering memperlihatkan 

tanda kekerasan, memar, lecet, dan bekas kuku jari. Pada saat autopsi, didapati 

adanya fraktur pada tulang hyoid atau kartilago tiroid. 26 

 

2.1.2.3.2 Strangulasi dengan pengikat (ligature strangulation) 

Biomekanika strangulasi dengan pengikat terlihat identik dengan 

penggantungan. Namun tekanan yang digunakan pada strangulasi dengan 

pengikat adalah selain masa tubuh. Tanda bekas (scar) alat pengikat biasanya 

melingkari leher secara transversal sering kali diatas laring dan trakea bagian atas. 



Struktur internal leher pada umumnya intak namun dapat ditandai dengan adanya 

temuan hemoragik subkutan. 26 

 

2.1.2.3.3 Penggantungan (hanging) 

Penggantungan merupakan salah satu kematian akibat asfiksia dimana 

tekanan pada struktur leher diperketat oleh gaya gravitasi seluruh atau sebagian 

masa tubuh.5  Metode penggantungan yang umumnya dilakukan meliputi alat 

penggantung yang dikaitkan ke titik tinggi seperti kipas angin atau langit-langit 

kemudian pada bagian ujung alat penggantung dibentuk menjadi alat penggantung 

yang dipasang melingkari leher. Ketika alat penggantung hanya sebagian 

melingkari leher, posisi alat penggantung sering ditemukan pada bagian anterior 

dan anterolateral leher. Alat penggantung biasanya fleksibel dan memiliki lebar 

yang relatif lebih sempit sehingga tekanan dapat difokuskan kepada leher.27 Pada 

upaya bunuh diri, setelah pelaku menyiapkan alat penggantung, pelaku berdiri 

pada bangku atau benda lain yang mendukung kemudian melompat atau 

menendang benda tersebut sehingga penggantungan terjadi.29 

Besarnya masa tubuh yang menjadi sumber tekanan dapat memengaruhi 

struktur leher yang berbeda. Tegangan sebesar 15 kg pada alat pengantung dapat 

menyumbat trakea, tegangan sebesar 2 kg dapat menekan vena juguaris interna, 

tekanan sebesar 45 kg akan menyumbat arteria carotis interna, serta tekanan 

sebesar 30 kg akan menekan arteria vertebralis.15  

 

 



2.1.2.3.3.1 Klasifikasi Penggantungan 

2.1.2.3.3.1.1 Pengantungan berdasarkan posisi alat penggantung 

Berdasarkan posisi alat penggantung yang digunakan, pada penggantungan 

dengan cara ayunan bebas (free-swinging) terdapat tanda bekas pada leher yang 

miring dan tidak mengelilingi leher sepenuhnya.  Bagian penghubung dari alat 

penggantung dan bagian vertikal dari alat penggantung tertarik keatas dan 

menjauhi kulit sehingga pada bagian tertentu tidak ditemukan adanya tanda bekas. 

Bagian apeks dari segitiga yang terbentuk dari tarikan keatas tersebut dikenal 

dengan bagian puncak penggantungan (peak of suspension) yang 

mengindikasikan posisi penghubung alat penggantung dan bagian vertikal dari 

tali. 25  

Puncak penggantungan dapat membedakan jenis penggantungan yaitu 

tipikal (typical) dan atipikal (atypical). Istilah penggantungan tipikal (typical 

hanging) ditetapkan jika puncak penggantungan (peak of suspension) terpusat 

diatas occiput dimana simpul ikatan didapati pada bagian belakang leher. Istilah 

penggantungan atipikal digunakan jika puncak penggantungan didapati pada 

daerah lain. Puncak penggantungan tersebut sering kali didapati di dekat 

processus mastoideus atau angulus mandibularis. 5 

 

2.1.2.3.3.1.2 Penggantungan berdasarkan masa tubuh yang digunakan 

Berdasarkan masa tubuh yang digunakan, istilah penggantungan komplit 

(complete hanging) digunakan bila kaki tidak menyentuh tanah sehingga seluruh 

bagian tubuh tergantung.31 Tekanan kompresi struktur leher yang terjadi pada 



penggantungan komplit adalah seluruh masa tubuh. Untuk posisi lainnya, istilah 

penggantungan inkomplit (incomplete hanging) digunakan seperti pada posisi 

duduk, berlutut, bahkan berbaring.  Pada penggantungan inkomplit, sebagian dari 

masa tubuh berperan sebagai tekanan alat penggantung pada leher.  

Agar kematian akibat asfiksia dapat terjadi, seluruh tubuh tidak harus 

tergantung seperti pada penggantungan komplit. Faktanya, penggantungan 

inkomplit  dimana kaki atau bagian tubuh lain menyentuh dataran sangat umum 

ditemukan. Dalam kasus penggantungan inkomplit, sering ditemukan bahwa 

motif yang sebenarnya adalah penggantungan komplit, namun dikarenakan 

adanya peregangan dari alat penggantung, ditemukan kaki mayat pelaku menjadi 

menyentuh dataran.27  

 

 

 

 

 

 

2.1.2.3.3.2  Penyebab kematian pada penggantungan 

2.1.2.3.3.2.1 Kompresi pada struktur leher 

Kematian akibat asfiksia terjadi karena kegagalan sel untuk menerima dan 

menggunakan oksigen. Kegagalan tersebut dapat terjadi dikarenakan kompresi 

pada struktur saluran napas dan pembuluh darah yang terdapat pada leher. 

Gambar 1. Klasifikasi Penggantungan  26 



Penekanan pada bagian kartilago tiroid atau trakea dapat menyebabkan sumbatan 

jalur napas. Pengikatan tali di atas kartialago tiroid menyebabkan basis lidah akan 

ke arah atas dan belakang menuju faring posterior sehingga dapat saluran napas 

tertutup. Tekanan pada leher dengan beban sebesar 15 kilogram dapat menutup 

struktur trakea sepenuhnya sehinga terjadi sumbatan jalur napas menuju paru-

paru.31 

Kompresi pada struktur pembuluh darah yang terdapat pada leher akan 

menghambat sirkulasi aliran darah dan suplai oksigen pada otak. Pembuluh darah 

yang terdapat pada leher adalah arteria carotis interna, arteria vertebralis dan 

vena jugularis. Otak mendapat suplai oksigen melalui arteria carotis interna dan  

arteria vertebralis. Dua arteria carotis interna yang berjalan pada sisi kanan dan 

kiri depan leher masuk ke dalam otak dan disebut sebagai sistem sirkulasi depan 

(anterior system of the brain) sementara dua buah arteri vertebralis berjalan 

melewati tulang leher menjadi arteria basilaris dan memasuki otak melalui 

bagian belakang sehingga disebut sebagai sistem sirkulasi posterior (posterior 

system of the brain). Keempat arteri ini akan saling berhubungan membentuk 

Circulus Willisi yang bercabang menjadi arteri utama pada otak sehingga jika 

terjadi sumbatan pada arteri yang terdapat pada leher akan mengganggu sirkulasi 

darah dan oksigenasi ke otak 32.  

Vena jugularis interna membawa darah dari otak ke jantung menuju vena 

brachiocephalica kemudian vena cava superior dan masuk ke jantung bagian 

atrium kanan. Tekanan pada vena jugularis interna membuat jalan yang dilewati 

darah untuk kembali ke jantung tersumbat. Darah dapat tetap mengalir dari 



jantung ke otak tetapi darah dari otak tidak bisa mengalir keluar dikarenakan 

sumbatan sehingga terjadi penumpukan darah di otak dan mengganggu sirkulasi 

darah otak. 33  

 

2.1.2.3.3.2.2 Inhibisi vagal 

Mekanisme ini dapat dipertimbangan sebagai kemungkinan penyebab 

ketika tidak ada temuan kongesti yang minimal. Inhibisi vagal terjadi dikarenakan 

penekanan pada nervus vagus dan sinus caroticus. Tekanan pada baroreseptor 

yang terdapat pada sinus caroticus dapat menyebabkan bradikardia atau cardiac 

arrest yang dimediasi melalui sistem parasimpatis. Sinus caroticus adalah area 

dilatasi pada dasar arteria carotis interna diatas percabangan arteria carotis 

communis pada batas atas dari kartilago tiroid dan disuplai oleh banyak ujung 

nervus dari nervus glossopharyngeus. 34 

Refleks sinus caroticus merupakan mekanisme regulasi dalam menjaga 

tekanan darah dan heart rate. Impuls ke otak berjalan melalui nervus 

glossopharyngeus menuju pada batang otak dan kembali melalui cabang nervus 

Gambar 2 Struktur leher yang dapat terkompresi pada penggantungan 13 



vagus di jantung dan organ lain. Oleh karena itu ketika sinus caroticus 

terkompresi, terjadi inhibisi nervus vagus yang berperan sebagai suplai jantung 

sehingga kematian dapat terjadi segera tanpa menyediakan waktu yang cukup 

unuk perubahan asfiksia dapat terjadi. 29 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.3.3.2.3 Cedera pada medulla spinalis 

Cedera pada medulla spinalis biasanya terjadi pada penggantungan dengan 

penjatuhan jarak jauh seperti pada hukuman gantung (judicial hanging). Fraktur 

dislokasi pada leher adalah tujuan dari judicial hanging yang merupakan bentuk 

lain dari penggantungan. Dinyatakan judicial hanging bila penjatuhan tersebut 

dari 6 kaki (sekitar 1.8 meter) dan menyebabkan dislokasi pada vertebra. Bagian 

atas medulla spinalis meregang atau tersobek dan kadang terpisah dari kaitannya 

dengan medulla. Hal ini menyebabkan ketidaksadaran segera walaupun aktivitas 

jantung dan respirasi dapat berlangsung selama 10 sampai 15 menit kedepan. 

Temuan umum pada cedera medulla spinalis berupa ketiadaan tanda asfiksia yang 

menandakan sirkulasi serebral diberhentikan secara cepat oleh penggantungan 

tubuh yang terjadi tiba-tiba dari jarak yang tinggi. 29 

Gambar 3. Lokasi sinus caroticus  26 



2.1.2.3.3.3  Penggantungan postmortem 

Dalam ilmu kedokteran forensik, hubungan antara waktu kematian dan 

perlakuan penyebab kematian dapat dibagi menjadi tiga, yaitu intravital atau 

antemortem, perimortem, dan postmortem. Intravital atau antemortem 

didefinisikan sebagai perlakuan sebelum kematian. Perimotem didefinisikan 

sebagai perlakuan yang terjadi sesaat setelah waktu kematian, sedangkan 

postmortem  diartikan sebagai perlakuan yang dilaksanakan setelah terjadi 

kematian. 

Tanda kardinal asfiksia pada kasus kematian gantung diri meliputi 

sianosis, kongesti, edema, tetap cairnya darah, dan perdarahan berbintik (petechial 

haemorraghes).1 Namun tanda kardinal tersebut tidaklah spesifik dan memerlukan 

pemeriksaan lebih lanjut. Temuan postmortem pada penggantungan dapat dilihat 

secara eksternal maupun internal. Pemeriksaan eksternal meliputi wajah, leher dan 

bagian tubuh lainnya. Sementara itu, pemeriksaan internal dilakukan pada organ 

dalam. 

 

2.1.2.3.3.3.1 Temuan external penggantungan 

Wajah terlihat bengkak dan sianosis dikarenakan terganggunya aliran balik 

vena dan juga akumulasi darah. Selain itu dapat ditemukan mata yang menonjol, 

dilatasi pupil dan subconjunctival hemorrhage. Mata dapat terlihat menonjol 

dikarenakan meningkatnya tekanan akibat akumulasi darah. Peningkatan salivasi 

terjadi karena tekanan dan gesekan pada kelenjar submandibular. Air liur tersebut 

mengalir dari sudut bibir di bagian yang berlawanan dengan tempat simpul tali 2. 



Pada bagian leher secara eksternal dapat dilihat dari tanda yang timbul 

pada lokasi jeratan, dimensi leher, dan juga penekukan pada leher. Lokasi jeratan 

biasanya diatas tulang hyoid, bentuk jeratan berjalan miring (oblik) tidak 

melingkari seluruh leher dan berjalan ke atas meuju simpul alat jerat berada. 

Rambut dapat ditemukan diantara alat jerat dan kulit. Dimensi leher menjadi lebih 

ramping dan meningkat panjangnya dikarenakan penggantungan yang 

berkepanjangan. Penekukan pada leher berupa fleksi pada sisi yang berlawanan 

dari simpul 31. 

Pada bagian tubuh lainnya dapat ditemukan tardieu’s spot pada dahi, diatas 

kelopak mata, dibawah konjungtiva dan di dekat pelipis. Perubahan warna pada 

tubuh juga dapat dijumpai berupa kebiruan (sianosis) maupun keunguan. Sianosis 

dapat ditemukan pada kuku jari sementara pewarnaan ungu pada kulit dapat 

terlihat pada ekstremitas bawah atau bagian bawah dari ekstremitas atas. Pada pria 

dan wanita dapat ditemukan discharge feses atau urin yang dikeluarkan secara 

involunter sementara itu pada pria dapat ditemukan discharge sperma 35. 

 

2.1.2.3.3.3.2 Temuan Internal Penggantungan 

Pada leher, jaringan subkutan dibawah bekas jeratan terlihat kering, putih, 

keras dan mengkilat. Pada usia diatas 40 tahun atau pada kasus penggantungan 

hukuman, fraktur dapat terjadi pada tulang hyoid dan dikarenakan alat jerat 

menekan tulang hyoid kearah belakang membentur tulang vertebra . Platisma atau 

otot lain disekitar leher dapat ditemukan memar ataupun ruptur pada beberapa 

keadaan, kerusakan otot ini lebih banyak terjadi pada kasus penggantungan yang 



disertai tindakan kekerasan 31. 

 

2.2 Otak 

 Otak terdiri atas serebrum, serebelum dan batang otak. Ketika calvaria dan 

dura mater diangkat, gyrus, sulcus dan fisura dari korteks serebri dapat terlihat di 

bawah lapisan arachnoid mater dan pia mater. Sulcus dan fisura serebri membagi 

hemisfer serebri menjadi daerah lebih kecil yang disebut lobus.32  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Serebrum 

Pada serebrum terdapat hemisfer dan juga ganglia basalis. Hemisfer 

serebri dipisahkan oleh falx cerebri melalui fissura longitudinalis cerebri yang 

merupakan karakteristik dominan dari otak. Setiap hemisfer tersebut berdasarkan 

tujuannya terbagi menjadi empat lobus, setiap lobus tersebut saling terkait dengan 

pemisah yang sesuai dengan nama tulang yang mendasari. Empat lobus tersebut 

adalah lobus frontalis, parietalis, temporalis, dan oksipitalis.32 

Gambar 4 . Anatomi otak 33 



Lobus frontal merupakan bagian lobus yang terletak di bagian depan dan 

berfungsi sebagai area motorik untuk megontrol gerakan otot, area broca sebagai 

pusat bicara dan area prefrontal yang mengontrol aktivitas intelektual. Lobus 

parietal yang terdapat pada bagian tengah serebrum berperan utama dakam 

menerima dan memproses masukan sensorik.  Lobus temporalis yang berada di 

bagian lateral berperan penting dalam kemampuan pendengaran. Sementara itu, 

lobus oksipitalis yang berada di sisi belakang berhubungan dengan rangsangan 

visual.36 

 

 

2.1.1.1 Sirkulasi darah otak 

Berat otak hanya 2% dari total masa tubuh, tetapi otak mendapat sebesar 

1/6 cardiac output dan 1/5 oksigen yang dikonsumsi tubuh saat beristirahat. 

Suplai darah ke organ otak diturunan dari arteria carotis interna dan arteria 

vertebralis. Arteria carotis internal berasal dari arteria carotis communis yang 

berjalan keatas secara vertikal ke basis cranii melalui leher tanpa melalui cabang. 

Cabang terminal dari arteri carotis interna adalah arteria cerebri media dan 

Gambar 5. Pembagian lobus otak 29 



arteria cerebri anterior. Secara klinis, arteria carotis interna dan cabangnya 

disebut sebagai anterior circulation of the brain. Arteria carotis interna 

memasuki kavitas otak melalui canalis caroticus yang terdapat pada tulang 

temporal.32 

Arteria vertebralis dimulai dari bagian dasar dari leher sebagai cabang 

pertama dari bagian pertama arteria subclavia. Arteria vertebralis berjalan 

melalui foramina transcersalis dari enam vertebra cervicalis pertama. Sementara 

itu, bagian intrakranial dari arteria vertebralis bersatu dengan batas caudal dari 

pons dan membentuk arteria basilaris. Sistem vertebrobasilar arteria beserta 

cabangnya inilah yang secara klinis disebut dengan posterior circulation of the 

brain 33.  

Sistem vena pada otak dapat dibagi menjadi sistem superfisial dan dalam. 

Pada sistem superfisial terdiri atas sinus sagittalis serta vena cortical dan 

keduanya menyalurkan kepada permukaan superfisial dari hemisfer otak. Sistem 

bagian dalam terdiri atas sinus lateralis, sinus rectus dan sinus sigmoideus 

bersama dengan bagian vena cortical yang lebih dalam. Kedua sistem ini 

umumnya disalurkan ke vena jugularis intenal yang terdapat pada leher. 33 

 

2.2.2 Serebelum  

Serebelum dibagi berdasarkan proses evolusi (phylogenetic) dari bagian 

tertua serebelum terdiri atas archaeocerebellum (vestibuloserebelum), 

palaeocerebellum (spinoserebelum), dan neocerebellum (Pontoserebelum). 

Vestibuloserebelum mempunyai fumgsi utama mengatur gerakan mata dan badan. 



Spinoserebelum mengatur otot distal seperti pergerakan dalam berjalan sementara 

bagian sentral yang disebut vermis mengatur pergerakan otot proksimal. 

Pontoserebelum merupakan bagian terbesar yang mengisi sebagian besar bagian 

lateral hemisfer serebelum berperan terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan 

gerakan terampil (skill movement) dan juga fungsi kognitif. 36 

 

2.2.3 Batang Otak 

Batang otak berada di dalam tulang tengkorak atau rongga kepala bagian 

dasar dan memanjang sampai medulla spinalis berfungsi sebagai jalur 

penghubung penting antara bagian otak lain dan medulla spinalis. Batang otak 

secara structural terdiri dari tiga bagian, yaitu mesensefalon, pons dan medulla 

oblongata.  

 

2.2.3.1 Mesensefalon 

Mesensefalon atau otak tengah (mid brain) adalah bagian teratas dari 

batang otak yang menghubungkan serebrum dan serebelum. Otak tengah 

berfungsi dalam hal mengontrol respon penglihatan, gerakan mata, pembesaran 

pupil mata, mengatur gerakan tubuh dan pendengaran. Saraf kranial III dan IV 

diasosiasikan dengan otak tengah. 32 

 

 

 

 



2.2.3.2 Pons 

Pons merupakan bagian dari batang otak yang berada diantara midbrain 

dan medulla oblongata. Pons terletak di bagian anterior fossa kranial posterior. 

Saraf Kranial V diasosiasikan dengan pons.32 

 

2.2.3.3 Medulla Oblongata 

Medulla oblongata adalah bagian paling bawah belakang dari batang otak 

yang akan berlanjut menjadi medulla spinalis. Medulla oblongata terletak juga di 

fossa kranial posterior. Saraf kranial IX, X, dan XII disosiasikan dengan medulla, 

sedangkan saraf kranial VI dan VIII berada pada perhubungan dari pons dan 

medulla.32 

 

2.2.4 Sistem saraf manusia 

Sistem saraf tersusun atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem 

saraf tepi dibagi menjadi divisi aferen dan eferen. Divisi aferen (a berasal dari ad, 

yang berarti “menuju” seperti dalam advance, feren berarti “membawa”) 

membawa informasi ke sistem saraf pusat. Informasi dari sistem saraf pusat 

disalurkan melalui divisi eferen ke organ efketor sesuai arti kata eferen (e berasal 

dari eks, yang berarti “dari”, seperti dalam exit, feren berarti “membawa”).37   

 Divisi eferen dibagi lagi menjadi sistem saraf somatik yang menyarafi otot 

rangka dan sistem saraf otonom yang menyarafi otot polos, otot jantung, dan 

kelenjar. Pada sistem saraf otonom, terbagi lagi menjadi sistem saraf simpatis dan 

parasimpatis dimana keduanya menyarafi sebagian besar organ yang disarafi oleh 



sistem saraf otonom. Semua sistem saraf ini adalah subdivisi dari satu sistem saraf 

yang terpadu yang dibagi berdasarkan perbedaan dalam struktur, lokasi, dan 

fungsi berbagai bagian sistem saraf keseluruhan.37 

 

2.2.4.1 Susunan Saraf 

Sistem saraf dibentuk oleh tiga kelas fungsional neuron yaitu neuron 

aferen, eferen, dan antarneuron. Ujung perifer neuron aferen memiliki reseptor 

sensorik yang menghasilkan potensial aksi sebagai respon terhadap jenis 

rangsangan tertentu. Badan sel  neuron aferen, yang tidak mengandung dendrit 

dan masukan prasinaps, terletak di dekat korda spinalis. Sementara itu, badan sel 

neuron eferen berada di sistem saraf pusat menerima masukan prasinaps untuk 

memengaruhi keluarannya ke organ efektor. Neuron aferen dan eferen 

berkomunikasi satu dan lain melalui antarneuron.37 

Sekitar 90% sel di dalam sistem saraf pusat bukanlah neuron, melainkan 

sel glia atau neuroglia.21 Tidak seperti neuron, sel glia tidak membentuk atau 

menyalurkan impuls saraf. Sel glia berkomunikasi dengan neuron dan di antara 

mereka sendiri melalui sinyal kimiawi. Neuralgia dibagi menjadi astrosit, 

oligodendrosit, mikroglia, dan sel ependimal 

 

2.2.4.1.1 Astrosit 

Sesuai namanya, astrosit berbentuk bintang klasik (classic star shape) dan 

tampak dalam wujud fibrosa atau protoplasmic. Astrosit fibrosa mengisi white 

matter, sementara astrosit protoplasmic mengisi gray matter. Subtipe penting 



astrosit lainnya adalah astrosit pilositik pada regio periventrikular, serebelum, dan 

medila spinalis, dan astrosit Bregmann yang terdistribusi pada lamina diantara sel 

purkinje di korteks serebelum.38,39 

Astrosit berperan penting terutama dalam komunikasi antara astrosit-

neuron melalui pelepasan beberapa faktor neurotropik untuk mempertahankan 

homeostasis sistem saraf pusat.40 Astrosit juga berperan dalam menjaga 

homeostasis lingkungan sekitar neuron sehingga astrosit berespon terhadap 

berbagai jenis kerusakan pada sistem saraf pusat. Respon astrosit tersebut dikenal 

dengan istilah astrogliosis sebagai mekanisme yang bertujuan untuk 

mempertahankan fungsi sistem saraf pusat dengan memperkuat struktur astrosit 

melalui proses proliferasi.41  

 

2.2.4.1.2 Oligodendrosit 

Oligodendrosit dari bahasa yunani memiliki arti beberapa cabang 

merupakan sel kecil yang aktif dalam pembentukan dan pemeliharaan myelin. 

Oligodendrosit memiliki beberapa juluran memanjang yang membungkus 

sepotong akson antar neuron untuk mmembentuk segmen myelin.37 

 

2.2.4.1.3 Mikroglia 

Mikroglia dengan nukleus yang kecil, gelap, memanjang, dan bercabang 

tersebar pada otak yang normal. Bentuknya sangat kecil dan tidak mencolok 

dalam pewarnaan HE. Mikroglia adalah sel pertahanan imun sistem saraf pusat. 

Dalam keadaan istirahar, mikroglia adalah sel berbulu dengan banyak cabang 



panjang yang memancar keluar. Namun, mikroglia dalam keadaan istirahat tbukan 

sekedar sel pengawas. Sel ini mengeluarkan faktor pertumbuhan berkadar rendah 

misalnya faktor pertumbuhan saraf yang membantu neuron dan sel glia lain 

bertahan hidup dan tumbuh. Jika terjadi masalah di sistem saraf pusat, mikroglia 

menarik cabang-cabangnya, membulat, dan menjadi sangat mobil serta bergerak 

menuju daerah yang bermasalah unyuk menyingkirkan benda asing atau sisa 

jaringan dengan fagositosis. Dalam keadaan aktif, mikroglia dapat mengeluarkan 

bahan-bahan kimia destruktif untuk menyerang target. 37  

 

2.2.4.1.4 Sel Ependimal 

Sel ependimal merupakan sel berepitel kuboid-kolumnar sebagai lapisan 

sistem ventricular sistem saraf pusat dan secara khusus sebagai penutup untuk 

pleksus choroid. Silia yang terdapat pada sel ependim mudah dikenali pada anak 

namun berkurang seiring bertambahnya usia. Gerakan silia sel ependymal ikut 

berperan mengaliran cairan serebrospinal di seluruh ventrikel. Tanycytes, secara 

harfiah disebut sel teregang merupakan unsur penyusun spesifik dari sel ependim 

yang menghubungkan komponen ventricular, vascular dan intraparenkimal  

sistem saraf.37 

 

2.3 Gambaran otak tehadap kematian akibat asfiksia (Astrogliosis) 

 Asfiksia pada kasus penggantungan terjadi akibat kompresi struktur leher 

yang menyebabkan tergganggunya sirkulasi darah otak sehingga terjadi gangguan 

oksigenasi pada otak.  Jika terdapat suplai oksigen yang inadekuat pada bagian 



otak, neuron dan sel glia akan bereaksi untuk mempertahankan fungsi neuron. 

Reaksi tersebut dilakukan melalui mekanisme neovascular coupling dengan 

meningkatkan aliran darah ke tempat dimana terdapat neuron yang masih aktif, 

suatu respon yang dinamakan hiperemia.21  

Astrosit, sel glia berbentuk bintang dengan jumlah terbanyak pada otak, 

memilki peran fundamental dalam menjaga fungsi neuron pada kondisi normal 

maupun patologis ketika terjadi gangguan oksigenasi pada otak.42 Astrosit 

bertugas mengkontrol suatu neurotransmitter bernama glutamat yang berperan 

besar dalam regulasi sirkulasi darah otak. Glutamat memicu pelepasan nitrit 

oksida (NO) dari neuron serta derivat asam arakidonat yaitu epoxyeicosatrienoic 

acid (EET) dan prostaglandin (PGE2) dari astrosit. Pada keadaan dimana terjadi 

kekurangan suplai oksigen otak, astrosit teraktivasi dan melepaskan EET serta 

PGE2 sehingga terjadi vasodilatasi dalam mekanisme neovascular coupling.21 

Otak memiliki berat sebesar 2% dari seluruh berat tubuh dan 

membutuhkan 20% dari total suplai oksigen tubuh sehingga otak sangat rentan 

terhadap penurunan suplai oksigen.17 Astrosit sebagai sel glia dengan jumlah 

terbanyak di otak memilliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan oksigen. 

Sensor astrosit terhadap perubahan oksigen tersebut terdapat pada mitokondria 

sehingga astrosit dapat mendeteksi dengan cepat perubahan oksigenasi otak.19 

Inhibisi respirasi pada mitokondria dapat menyebabkan produksi  reactive oxygen 

species (ROS). Peningkatan kadar ROS merupakan penyebab utama kerusakan 

jaringan otak setelah hipoksia.40 Astrosit berespon terhadap seluruh bentuk 

kerusakan pada sistem saraf pusat, baik dengan ekspresi gen, perubahan struktur 



seluler, maupun fungsinya. Respon tersebut yang dikenal dengan istilah 

astrogliosis. Terdapat banyak tipe intercellular signaling molecules yang dapat 

memicu terjadinya astrogliosis, salah satunya adalah adanya penurunan kadar 

oksigen atau yang disebut hipoksia.20 Astrogliosis merupakan mekanisme 

pertahanan otak untuk mengompensasi kerusakan pada otak	  dengan memperkuat 

struktur astrosit melalui proliferasi.40 

 Pada keadaan normal, secara morfologis astrosit merupakan bagian sistem 

saraf yang paling diam dimana hanya nucleus yang tampak pada pengecatan 

histologi HE, astrosit berespon secara cepat dan dramatis pada berbagai jenis 

trauma sistem saraf pusat. Respon ini terdiri atas  dua komponen yaitu hipertrofi 

dan hiperplasia. Pada respon aktif astrosit, sitoplasma astrosit akan tampak 

melebar lebih luas. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Astrogliosis 35 



2.4 Kerangka teori 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Gambar 7. Kerangka teori 

2.5 Kerangka konsep 

 

	  

	  

Gambar 8 . Kerangka konsep 
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2.6 Hipotesis 

2.6.1 Hipotesis mayor 

Terdapat perbedaan gambaran astrogliosis berdasarkan histopatologi otak 

tikus Wistar dengan pembedaan periode memulai penggantungan postmortem 

 

2.6.2 Hipotesis minor 

1) Jumlah astrogliosis pada kelompok dengan waktu pemulaian 

penggantungan 1 jam postmortem lebih tinggi daripada kelompok kontrol  

2) Jumlah astrogliosis pada kelompok dengan waktu pemulaian 

penggantungan  2 jam postmortem lebih tinggi daripada kelompok kontrol  

3) Jumlah astrogliosis pada kelompok dengan waktu pemulaian 

penggantungan  3 jam postmortem lebih tinggi daripada kelompok kontrol  

4) Jumlah astrogliosis pada kelompok dengan waktu pemulaian 

penggantungan 1 jam postmortem lebih rendah daripada kelompok dengan 

waktu pemulaian penggantungan 2 jam postmortem 

5) Jumlah astrogliosis pada kelompok dengan waktu pemulaian 

penggantungan 1 jam postmortem lebih rendah daripada kelompok dengan 

waktu pemulaian penggantungan 3 jam postmortem 

6) Jumlah astrogliosis pada kelompok dengan waktu pemulaian 

penggantungan 2 jam postmortem lebih rendah daripada kelompok dengan 

waktu pemulaian penggantungan 3 jam postmortem



	  


