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Autopsi verbal merupakan suatu metode pencatatan data kematian yang terjadi di 

luar sarana pelayanan kesehatan. Sebagai sebuah metode yang baru dilaksanakan di 

Indonesia, penggalian informasi mengenai kematian almarhum/ah terkendala oleh 

kurang lengkapnya pengisian dokumen autopsi verbal oleh perawat sehingga 

banyak diagnosis tertulis sebagai ill-defined condition. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui hubungan antara kelengkapan pengisian dokumen autopsi verbal 

dengan keakuratan penentuan sebab utama kematian di Surakarta. Metode 

penelitian ini menggunakan rancangan observational dengan pendekatan cross 

sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dokumen autopsi verbal 

sebanyak 2058 dokumen dari 17 puskesmas. Pemilihan sampel dengan multistage 

random sampling sebanyak 83 dokumen. Uji statistik menggunakan chi square 

dengan program SPSS 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan 

antara kelengkapan pengisian dokumen autopsi verbal dengan keakuratan 

penentuan sebab utama kematian dengan analisis nilai p=0,001 (CI=95%). 
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LATAR BELAKANG 

Angka kematian merupakan data statistik yang dapat digunakan untuk 
menentukan masalah-masalah kesehatan, menentukan prioritas masalah, sehingga 
dapat juga digunakan untuk menentukan seberapa jauh dan bagaimana intervensi 
dalam bidang kesehatan masyarakat sebagai penyelesaiannya. Angka kematian 
tersebut bersumber dari data kematian dan penyebab utama kematian (underlying 
cause of death). Akan tetapi, pada kenyataannya Masih banyaknya penduduk yang 
berada di garis kemiskinan menyebabkan banyaknya kematian yang terjadi di luar 
fasilitas kesehatan sehingga pencatatan kematian menjadi tidak lengkap. Data di Dinas 
Kesehatan Kota Surakarta menunjukkan bahwa selama tahun 2009 ada 2969 kasus 
kematian dan 2546 kasus diantaranya adalah warga yang tinggal di Surakarta. Hanya 
37% diantaranya yang meninggal di sarana pelayanan kesehatan, sisanya meninggal di 
rumah. Sedangkan menurut laporan kematian Disdukcapil pada tahun yang sama, 
terdapat 3724 kasus kematian usia lebih dari 5 tahun, namun hanya 19% (731 kasus) 
yang lengkap identitasnya. Sisanya (81%) terdapat pencatatan identitas yang tidak 
lengkap atau ada kasus-kasus kematian usia 5 tahun ke atas yang belum dicatat 
karena meninggal di rumah. 

Sistem Registrasi Kematian Indonesia (Indonesian Mortality Registration System 
Strengthening Project) merupakan sistem pencatatan dan pelaporan data kematian  
terpadu yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mendapatkan angka kematian yang 
valid. Sebagai terobosan untuk mendapatkan data kematian dan sebab kematian di 
Indonesia, dikembangkan sistem pencatatan kematian melalui Autopsi Verbal (AV). 
Teknik AV ini dapat menjadi teknik baru yang cukup representatif dan dapat dipercaya 
untuk mencatat dan menentukan penyebab kematian yang terjadi di luar sarana 
pelayanan kesehatan. 

Autopsi verbal dalam kenyataannya di Surakarta, dilakukan oleh paramedis 
puskesmas dengan melakukan kunjungan rumah ke kediaman keluarga dekat 
almarhum.ah untuk mencari penyebab kematian. akan tetapi, dalam pelaksanaanya 
memperlihatkan masalah tentang kelengkapan pengisian kuesioner autopsi verbal. Hal 
ini menyulitkan dokter dalam menentukan penyebab dasar kematian almarhum/ah. 
Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran tentang kelengkapan pengisian 
kuesioner autopsi verbal dan hubungannya terhadap keakuratan penentuan sebab 
utama kematian di puskesmas Surakarta. 
 
METODE PENETILIAN  
Penelitian ini merupakan penelitian observasi analitik dengan studi korelasi yakni 
mencari hubungan antara kelengkapan pengisian kuesioner autopsi verbal dengan 
keakuratan penentuan sebab utama kematian. 83 sampel diambil dengan teknik 
multistage random sampling dengan jumlah populasi 2058 dokumen dari keseluruhan 
17 puskesmas di wilayah kerja Kota Surakarta. Pengumpulan data melalui kuesioner. 
Analisis analitik menggunakan uji Chi-square. 
 
 
 
 
 



HASIL DAN PEMBAHASAN 
Deskripsi Kelengkapan pengisian kuesioner autopsi verbal 
Hasil penelaahan dokumen terhadap kelengkapan pengisian kuesioner autopsi verbal 
kematian usia di atas 5 tahun, yang dilakukan oleh perawat puskesmas dapat 
dijelaskan dalam tabel berikut. 
Tabel 1. Kelengkapan pengisian lembar kuesioner autopsi verbal 

NO Observasi Dokumen Lengkap Tidak lengkap 

n % n % 

1. Pelayanan kesehatan yang diterima 53 64 30 36 

2. Gejala yang menyertai kematian 45 54 38 46 

3. Ringkasan riwayat perjalanan penyakit 51 61 32 39 

4. Ringkasan keterangan sebab kematian 75 90 8 10 

 
Penelaahan menemukan hanya 54% pengisian gejala kematian yang diisi lengkap oleh 
perawat. Kelengkapan tertinggi adalah pada item ringkasan keterangan sebab kematian 
yang diisi oleh dokter yang nantinya akan menentukan sebab kematian. Pada item 
ringkasan riwayat perjalanan penyakit lengkap sebanyak 61%, sedangkan persentase 
kelengkapan item pelayanan kesehatan yang diterima pasien sebesar 64%. 
 
Ketidaklengkapan pengisian item gejala yang menyertai kematian salah satunya 
dipengaruhi oleh kurang telitinya perawat dalam melengkapi setiap pertanyaan dalam 
kuesioner AV. Penggalian informasi yang kurang lengkap juga menjadi penyebab 
ketidaklengkapan pengisian kuesioner AV. Sebagai contoh,almarhum/ah dengan sebab 
kematian stroke, tidak menunjukkan gejala kelumpuhan pada anggota badan. Akan 
tetapi pada ringkasan riwayat perjalanan peyakit perawat menuliskan bahwa 
almarhum/ah tidak mampu lagi bergerak menjelang kematiannya. Hal ini menunjukkan 
ketidakkonsistenan pengisian kuesioner autopsi verbal. Dalam kuesioner autopsi verbal 
juga, terdapat grup pertanyaan yang secara khusus diperuntukkan pada almarhum/ah 
wanita usia 10 – 54 tahun, akan tetapi banyak perawat yang tidak mau mengisi karena 
terlalu banyak pertanyaan dalam kuesioner. Perawat jga tidak melakukan pemeriksaan 
terhadap kelengkapan pengisian setiap pertanyaan dalam kuesioner apabila terdapat 
pertanyaan yang terlewati. 
 
Perawat juga kurang konsisten didalam menggali keterangan mengenai pelayanan 
kesehatan apa yang pernah diterima oleh almarhum/ah. Sebagai contoh pada 
kuesioner terubuka dimana perawat menceritakan riwayat perjalanan penyakit 
almarhum/ah, perawat menyatakan bahwa almarhum/ah sebelumya berobat ke praktik 
dokter swasta, sebelum akhirnya meninggal. Akan tetapi, pada grup pertanyaan tentang 
pelayanan kesehatan yang diterima, tidak terisi.  
 
Tugas pewawancara autopsi verbal salah satunya adalah menggali keterangan tentang 
riwayat perjalanan penyakit almarhum/ah, apakah sudah pernah berobat sebelumnya 
ke sarana pelayanan kesehatan dan menanyakan keterangan penyakit almarhum/ah 
lengkap dengan hasil pemeriksaan penunjang. Beberapa perawat yang “profesional” 
dapat menggali informasi lebih jauh mengenai hasil tersebut. Sebagai contoh 
almarhum/ah yang menderita penyakit diabetes mellitus selama ± 8 tahun, ternyata 



terdeteksi sakit ginjal dengan hasil kreatinin tinggi (>4) serta terdapat pembengkakan 
pada anggota tubuhnya. Maka dokter dapat menyimpulkan dari keterangan pendukung 
lainnya bahwa almarhum/ah menderita gagal ginjal.  
 
Penelaahan dilakukan terhadap kuesioner autopsi verbal dimana pada grup pertanyaan 
tentang riwayat perjalanan penyakit tidak terisi dengan lengkap. Hasil penelitian 
menunjukkan masih terdapat 39% keusioner tidak terisi lengkap pada item riwayat 
perjalanan penyakit. Pada kuesioner pertanyaan terbuka, diterangkan bahwa 
almarhum/ah menderita penyakit maag kronis, tetapi tidak disebutkan pada rincian jenis 
penyakit yang pernah menyerang almarhum/ah serta berapa lama menderita penyakit 
tersebut. Ada juga dalam yang menyebutkan bahwa almarhum/ah menderita komplikasi 
penyakit antara hipertensi, diabetes, dan TB paru. Akan tetapi, pada kuesioner terbuka 
pewawancara tidak menuliskannya, serta tidak dijelaskan lebih rinci pada grup gejala 
yang menyertai. Sehingga, sekali lagi kekonsistenan pengisian data dalam kuesioner 
autopsi verbal akan menunjukkan juga kelengkapan autopsi verbal.  
 
Persentase kelengkapan tertinggi adalah pada grup ringkasan keterangan sebab 
kematian, yakni sebesar 90%. Pada item pertanyaan yang merupakan jenis kuesioner 
terbuka, dilengkapi dan diisi oleh dokter yang akan menentukan sebab kematian. 
Sehingga pada kenyataannya, tugas membuat resume perjalanan penyakit dan tanda 
dan gejala serta keterangan sebab kematian yang dapat diidentifikasi dilakukan oleh 
dokter, bukan pewawancara/perawat. Hal ini tidak sesuai dengan tupoksi yang ada. 
 
Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan autopsi verbal yang 
dilakukan oleh perawat yang bekerja di puskesmas wilayah Kota Surakarta hanya untuk 
sekedar kelengkapan syarat administrasi. Mereka hanya ingin menunjukkan bahwa 
program telah dikerjakan, akan tetapi pelaksanaannya masih belum sesuai dengan 
standar. Pelaksanaan autopsi verbal hanya bersifat normatif untuk memenuhi kebijakan 
yang telah digariskan oleh dinas kesehatan bahwa setiap kematian rumah di Surakarta 
harus terlapor dan dilaksanakan autopsi verbal. Beban kerja dan beban program yang 
banyak menjadi kendala yang umum dialami oleh perawat untuk melaksanakan autopsi 
verbal secara serius dan teliti.  
 
Deskripsi keakuratan penentuan penyebab dasar kematian (underlying cause of death) 
 
Hasil penelaahan terhadap kuesioner autopsi verbal, didapatkan bahwa dalam 
menentukan penyebab dasar kematian almarhum/ah belum dilaksanakan secara 
optimal. Hal ini ditunjukka dari persentase keakuratan penentuan sebab dasar 
kematian, 58% diantaranya sudah akurat sesuai dengan peraturan di dalam ICD-10. 
Sisanya yakni 42% belum akurat disebabkan kesalahan dalam memilih sebab kematian 
sebagai penyebab dasar atau penyebab antara. Dokter menentukan sebab kematian 
berdasarkan kesimpulan yang memuat tentang sebab kematian.  
 
Dari hasil penelaahan kuesioner autposi verbal juga diperoleh kesimpulan bahwa 
kematian terbanyak adalah dikarenakan penyakit degenerasi/senility, sehingga dokter 
merasa sulit untuk menentukan sebab dasar yang paling tepat untuk mewakili 



keterangan yang sesuai dengan autopsi verbal. Berikut disajikan penyebab dasar 
kematian yang diteliti. 
 
Grafik 1 Penentuan sebab dasar kematian berdasarkan autopsi verbal 
 

 
 
Dari 1 di atas terlihat bahwa penyebab dasar yang paling banyak diatara penyebab 
dasar yang lain adalah kasus stroke, disusul oleh sebab lain – lain diantaranya 
hipertensi, fall in some level, gastroenteritis acute, COPD dan lain – lain. Apabila 
penyebab dasar ini dikelompokkan ke dalam masing – masing sistem tubuh maka 
dijelaskan dalam grafik berikut. 
 
Grafik 2 penentuan sebab dasar kematian berdasarkan kelompok penyakit 
 

  
 
 
Grafik 2 menunjukkan bahwa penyebab dasar paling banyak adalah disebabkan karena 
penyakit jantung dan pembuluh darah, yakni sebesar 28%, selanjutnya kasus penyakit 
terkait system pencernaan sebesar 16%, dan kasus – kasus yang termasuk ke dalam 
grup senility and ill-defined sebesar 18%. 
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Penentuan sebab dasar kematian dilakukan dengan mencermati semua keterangan 
yang terdapat pada kuesioner autopsy verbal yang meliputi gejala dan tanda, riwayat 
perjalanan penyakit, pelayanan kesehatan yang pernah diterima, sebab kematian 
menurut pewawancara dan ringkasan keterangan sebab kematian. Semua informasi 
diramu, dianalisis sehingga didapatkan sebab kematian yang sesuai.  
 
Hasil penelaahan tentang penentuan sebab dasar kematian menunjukkan 42% belum 
akurat sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam ICD-10 tentang mortality coding. 
Sebagai contoh, dalam menentukan penyebab dasar kematian almarhum/ah dengan 
riwayat kehilangan nafsu makan selama beberapa hari, selama itu pula pasien 
mengalami diare berat, hingga pasien lemas, tidak mempunyai energi dan dehidrasi 
tinggi. Pasien mempunyai penyakit hipertensi dalam jangka waktu yang lama. Pada 
sertifikat medis penyebab kematian dituliskan penyebab kematia sebagai berikut. 
 

I. Penyebab langsung a) volume depletion 
Penyebab antara b) anorexia 

c) GEA 
Penyebab dasar d) hipertensi 

II. Kondisi lain yang berkonstribusi : Gastritis acute 
 
Sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam ICD-10 vol 2 yang menjadi penyebab 
dasar adalah yang tertulis pada Part I (d) yakni hipertensi. Penentuan penyebab dasar 
tersebut kurang tepat sesuai dengan rule of mortality coding. Sebagai contoh dalam 
menentukan sebab dasar kematian (underlying cause of death) apabila terdapat 
diagnosis volume depletin (E86) dengan diagnosis yang tersebut lain berada pada 
rentang blok A00 – A09, maka yang seharusnya menjadi penyebab dasar kematian 
adalah yang tersebut pada rentang A00 – A09 (code to be). Sehingga dalam kasus ini 
yang menjadi underlying cause of death adalah GEA (A09). 
 
Masih adanya penentuan sebab utama kematian yang kurang tepat salah satunya 
disebabkan oleh dokter yang belum memahami betul peraturan untuk menentukan 
diagnosis kematian dalam ICD-10. Hal ini disebabkan karena tidak semua dokter 
mendapatkan petlatihan bagaimana menentukan sebab dasar kematian berdasarkan 
ICD-10. Begitupula dengan kuesioner autopsi verbal sendiri, dokter merasa bahwa sulit 
menentukan sebab dasar kematian dengan autopsi verbal yang kurang lengkap 
informasinya. Sebagai contoh, pasien yang meninggal tanpa sebab – sebab yang pasti 
dan tertulis pada autopsi verbal, pasien yang tidak mempunyai riwayat penyakit 
apapun, dalam hal ini dokter sulit untuk menentukan penyebab dasar kematian 
(unknown identifiying cause of death). Maka bagi dokter, kelengkapan informasi yang 
terdapat pada autopsi verbal sangat membantu dalam mereka menentukan sebab 
dasar kematian.  
 
Hubungan antara kelengkapan pengisian autopsi verbal dengan penentuan sebab 
dasar kematian 
 



Uji hubungan variabel dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 
kelengkapan pengisian autopsi verbal dengan kekauratan penentuan sebab dasar 
kematian. Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah chi-square, namun apabila 
tidak memenuhi persyaratan uji yang dimaksud, penelitian ini menggunakan uji fisher 
exact. Berikut hasil uji berdasarkan program SPSS versi 16. 
 
Gambar 3.uji statistik  

 
 
Dari gambar 3 dapat dilihat bahwa nilai sig/p 0.000 < 0.005, sehingga H0 ditolak. 
Kesimpulan dari uji statistik diatas adalah terdapat hubungan yang signifikan antara 
kelengkapan pengisian autopsi verbal dengan keakuratan penentuan sebab dasar 
kematian. Hal ini sesuai dengan WHO (2008) dimana kelengkapan informasi yang 
diperoleh dalam wawancara autopsi verbal akan berpengaruh terhadap keakuratan 
penentuan sebab utama kematian.  
 
Pelaksanaan autopsi verbal belum sesuai dengan standar disebabkan salah satunya 
adalah keterbatasan dana. Sesuai dengan ketentuan, untuk mendapatkan keterangan 
yang lengkap tentang penyebab kematian dalam autopsi verbal, seharusnya kunjungan 
rumah tidak hanya dilakukan sekali saja. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan 
kematangan data yang telah diperoleh sebelumnya pada kunjungan rumah/wawancara 
pertama dengan keterangan pada wawancara kedua tentunya dengan situasi 
wawancara yang berbeda. Karena situasi wawancara juga mempengaruhi hasil 
wawancara. 
 
KESIMPULAN. 
Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan kesimpulan ada hubungan antara 
kelengkapan pengisian kuesioner autopsi verbal dengan keauratan penentuan sebab 
utama kematian. Hasil penelaahan dokumen autpsi verbal didapatkan persentase 
kelengkapan pengisian terendah adalah pada grup isian tentang gejala dan tanda yang 
menyertai kematian. Banyak pertanyaan yang harus diisi membuat perawat enggan 
untuk mengisi dengan lengkap, serta adanya ketidak konsistenan perawat dalam 
mengisi kuesioner antara pertanyaan terbuka dan tertutup. Dalam penentuan sebab 
dasar kematian, dokter merasa kesulitan karena belum pernah mendapat pelatihan 
tentang bagaimana mendapatkan diagnosis yang benar untuk menentukan sebab dasar 
kematian sesuai dengan peraturan dalam ICD-10, melalui autopsy verbal. Bagi mereka, 
kelengkapan informasi dan penggalian informasi lebih dalam tentang riwayat penyakit 
serta keterangan sebab kematian mutlak diperlukan. 
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