
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dikalangan masyarakat kerap terjadi peristiwa pelanggaran hukum yang

menyangkut tubuh dan nyawa manusia. Untuk pengusutan dan penyidikan serta

penyelesaian masalah hukum ini ditingkat lebih lanjut sampai akhirnya pemutusan

perkara di pengadilan, diperlukan bantuan berbagai ahli dibidang terkait untuk

membuat jelas jalannya pertistiwa serta keterkaitan antara tindakan yang satu dengan

yang lain dalam rangkaian peristiwa tersebut. Dokter yang diharapkan membantu

dalam proses peradilan ini berbekal pengetahuan kedokteran yang terhimpun dalam

khazanah Ilmu Kedokteran Forensik.

Identifikasi personal merupakan salah satu masalah pada kasus pidana

maupun perdata karena jika terjadi kekeliruan dapat berakibat fatal dalam proses

peradilan. Dokter merupakan salah satu ahli yang dapat diminta bantuannya oleh

penyidik untuk menentukan identitas jenazah yang tidak dikenal. Korban bisa berupa

jenazah yang telah membusuk, rusak, hangus terbakar, pada kecelakaan massal,

bencana alam, dan korban mutilasi. Identitas korban sangat diperlukan dalam proses

penyidikan, agar korban dapat diserahkan kepada keluarga. Hasil identifikasi forensik

meliputi data hasil pemeriksaan luar dan data identifikasi personal, diantaranya jenis

kelamin, ras, umur, dan tinggi badan jenazah.

Tinggi badan dalam ilmu antropologi forensik maupun praktek medikolegal,

merupakan salah satu perameter penting dan vital dalam identifikasi personal. Tinggi

badan dapat diperkirakan berdasarkan panjang tulang tertentu dari tubuh manusia

yang salah satunya ialah tulang betis (fibula) dan tulang telapak kaki. Panjang fibula

menunjukkan hubungan linier terhadap tinggi badan terutama pada pengukuran tinggi

badan orang normal. Penelitian terhadap tulang panjang sebelumnya telah dilakukan

oleh Trotter dan Glesser (1952) terhadap orang Amerika kulit putih dan kulit hitam.
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Formula yang didapatkan oleh Trotter dan Glesser tidak dapat diaplikasikan terhadap

populasi Indonesia, hal ini dikarenakan formula ini bukan berasal dari populasi orang

Indonesia.

Jenis kelamin dapat diperkirakan dari tulang tertentu, seperti tulang pubis,

tulang dada, tulang tengkorak kepala, tulang panjang, gigi dan rahang. Sedangkan

untuk umur dan ras, dapat diperkirakan dari gigi-geligi dan rahang. Identifikasi

korban meninggal dari gigi-geligi mempunyai kontribusi yang tinggi dalam

menentukan identitas seseorang. Gigi merupakan jaringan keras yang resisten

terhadap pembusukan dan pengaruh lingkungan yang ekstrim. Karakteristik

individual yang unik dalam hal susunan gigi geligi dan restorasi gigi menyebabkan

identifikasi dengan ketepatan yang tinggi. Bentuk gigi geligi setiap orang di dunia ini

tidak sama, karena berdasarkan penelitian bahwa gigi manusia kemungkinan

kesamaannya 1 : 2.000.000.000.

Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau mempunyai tugas pokok

memberikan bantuan kesehatan berupa pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Rumah sakit ini juga bertugas melakukan proses identifikasi forensik terhadap korban

kecelakaan, penaniayaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Dikarenakan Rumah

Sakit Bhayangkara merupakan salah satu rumah sakit POLRI dan mempunyai dokter

ahli dibidang ilmu kedokteran forensik. Selama ini proses identifikasi forensik masih

dilakukan secara konvensional. Tim ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap

korban, tim ahli terdiri dari beberapa orang dokter umum dan didampingi oleh dokter

spesialis di bidang kedokteran forensik. Setelah dilakukan pemeriksaan, maka salah

seorang dari tim ahli akan mencatat hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan luar,

maupun pemeriksaan dalam, lalu jika korban terdiri dari bagian tubuh yang tidak

utuh, maka jenis kelamin, ras, umur dan tinggi badannya akan diperkirakan dan

dihitung. Jika pemeriksaan ini, telah selesai maka laporannya akan diserahkan ke

dokter spesialis forensik untuk diperiksa dan disetujui, sebelum laporannya

diserahkan kepada pihak kepolisian yang telah meminta proses pemeriksaan ini

dilakukan, sehingga laporan ini nantinya dapat digunakan dalam proses peradilan.
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Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang

teridentifikasi secara keseluruhan akan digambarkan melalui diagram fishbone

berikut ini,

Berikut penjelasan fishbone diagram berdasarkan faktor permasalahan:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kurangnya jumlah dokter Spesialis dibidang Kedokteran Forensik

mengakibatkan penentuan hasil identifikasi forensik menjadi lebih lama.

Sementara dokter Spesialis Forensik lah yang paling bertanggung jawab

terhadap hasil identifikasi data korban.

2. Waktu

Proses pemeriksaan dan visum untuk menentukan hasil identifikasi forensik

memakan waktu yang lama, dan hal ini mengakibatkan banyak kasus pidana

yang terbengkalai karena proses peradilannya menunggu hasil visum dari

identifikasi forensik tersebut.

SDM Waktu

Biaya Proses

Masih menerapkan sistem
identifikasi konvensional

keterbatasan jumlah dokterforensik di Riau
Banyak kasus pidanayang terbengkalai Pemeriksaan memakanwaktu yang lamaa

Besarnya biayapemeriksaan visum Sulitnya prosesidentifikasi

Gambar 1.1 Fishbone Diagram (Kaoru Ishikawa, 1968)
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3. Biaya

Besarnya biaya pemeriksaan visum, membuat orang enggan untuk

melakukannya, padahal jika pemeriksaan dilakukan, akan memudahkan dalam

proses peradilan karena dapat mengungkapkan identitas korban yang

sesungguhnya.

4. Proses

Proses visum untuk mengidentifikasi data korban, bukanlah proses yang

mudah dilakukan, untuk itu butuh banyak tim ahli yang melakukannya, karena

jika salah dalam mengidentifikasi data korban, akan berakibat fatal pada

proses peradilannya nanti.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk menengani berbagai permasalahan diatas, maka penulis dapat

merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana merancang sistem

pakar untuk menentukan identitas seseorang dalam proses identifikasi

forensik?”

1.3 Batasan Masalah

Batasan dalam penelitian Tugas Akhir ini :

a. Perkiraan tinggi badan pada penelitian ini berdasarkan panjang tulang betis

(fibula) dan tulang telapak kaki.

b. Perkiraan jenis kelamin pada penelitian ini berdasarkan tulang pubis, tulang

dada, tulang tengkorak kepala, tulang panjang, gig dan rahang.

c. Perkiraan umur dan ras dalam penelitian ini berdasarkan gigi-geligi dan

rahang.

d. Penelitian ini hanya terfokus pada identifikasi personal dengan pemeriksaan

luar.

e. Penelitian ini hanya dilakukan pada proses identifikasi korban yang tidak

dikenal. Korban bisa berupa jenazah yang telah membusuk, rusak, hangus
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terbakar, pada kecelakaan massal, bencana alam, dan korban mutilasi atau

visum pada mayat yang bagian tubuhnya sudah tidak utuh lagi.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah merancang sebuah sistem

pakar yang dapat membantu proses identifikasi forensik.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan Tugas Akhir ini antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang deskripsi umum Tugas Akhir yang meliputi latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian,

serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bagian ini menjelaskan tentang teori-teori umum, teori-teori khusus yang

berhubungan dan digunakan dalam penelitian ini. Terutama tentang kedokteran

forensik, jenis kelamin, umur, ras, tinggi badan manusia dan faktor-faktor yang

mempengaruhinya.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode pengembangan sistem, kerangka teori penelitian,

dan metodologi identifikasi forensik.

BAB IV : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Menjelaskan tentang gambaran umum sistem, membahas tentang analisis dan

pembahasan penelitian yang dilakukan beserta hasil akhir dari penelitian tersebut,

analisa sistem yang akan dibuat, juga perancangan sistemnya.
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BAB V : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Menjelaskan implementasi sistem yang meliputi lingkungan implementasi dan

implementasi sistem perhitungan dan perkiraan tinggi badan berdasarkan panjang

tulang betis dan panjang telapak kaki menggunakan metode cross sectional.

Pengujian meliputi lingkungan pengujian dan hasil pengujian.

BAB VI : PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan hasil dari semua tahap yang telah dilalui selama

penelitian beserta saran untuk penelitian selanjutnya.


