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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Angka kematian merupakan indikator yang penting dalam mengukur 

keberhasilan pembangunan khususnya di bidang kesehatan. Mengingat 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 (Depkes, 

2010). Angka kematian dihitung dari data kematian berdasarkan jumlah 

keseluruhan penduduk di wilayah tersebut. Angka kematian tersebut 

bersumber dari data kematian dan penyebab utama kematian (underlying 

cause of death). Akan tetapi, pada kenyataannya hanya sepertiga dari jumlah 

seluruh kematian di dunia yang tercatat berdasarkan umur, jenis kelamin dan 

penyebab kematian, sedangkan duapertiga negara tidak tercatat berdasarkan 

umur, jenis kelamin dan penyebab kematian. Keadaan ini paling sering 

ditemui pada negara-negara berkembang. Masih banyaknya penduduk yang 

berada di garis kemiskinan menyebabkan banyaknya kematian yang terjadi di 

luar fasilitas kesehatan sehingga pencatatan kematian menjadi tidak lengkap. 
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Sistem Registrasi Kematian Indonesia (Indonesian Mortality 

Registration System Strengthening Project) merupakan project 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 yang cukup representatif dan dapat 

dipercaya untuk mencatat dan menentukan penyebab kematian yang terjadi di 

luar sarana pelayanan kesehatan (Soleman et al, 2006).  

Menurut Peraturan Bersama Menteri Dalam Negri dan Menteri 

Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor 162/Menkes/PB/I/2010 tentang 

Pelaporan dan Penyebab Kematian, Autopsi Verbal adalah suatu penelusuran 

rangkaian peristiwa, keadaan, gejala dan tanda penyakit yang mengarah pada 

kematian melalui wawancara dengan keluarga atau pihak lain yang 

mengetahui kondisi sakit almarhum/ah. Autopsi verbal telah digunakan dalam 

survei kematian yang berbasis masyarakat (community-based mortality 

surveillance) dan dalam penelitian. Penggunaan autopsi verbal ini diyakini 

dapat memperkirakan penyebab kematian secara valid di beberapa tempat, 

bahkan metode ini telah diintegrasikan menjadi fungsi rutin di pelayanan 

kesehatan dasar Indonesia. Dari autopsi verbal inilah, dapat ditentukan 

penyebab utama kematian.  
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Pewawancara dalam autopsi verbal adalah paramedik puskesmas yang 

mengetahui daerah tempat wawancara AV, punya kemampuan berbicara 

dalam bahasa daerah setempat dan dapat diterima lapisan masyarakat. Dalam 

hal ini petugas (perawat dan bidan) harus mempunyai kompetensi yang baik 

dalam hal peningkatan mutu manajemen data kematian dan penyebab 

kematian.  

Keakuratan pengisian dokumen AV akan berpengaruh terhadap 

penetapan sebab kematian almarhum/ah. Penelitian yang dilakukan oleh 

Wibawa, dkk (2007) menunjukkan bahwa terdapat 96% dokumen autopsi 

verbal kematian maternal-perinatal tidak terisi lengkap dan hanya 4% 

dinyatakan lengkap. Ketidaklengkapan terbanyak terdapat pada identitas 

pasien dan riwayat penyakit. Hasil senada juga dikemukakan oleh Tugiarti 

(2009) yang menyimpulkan bahwa terdapat faktor yang menentukan mutu 

pelaporan AV dan salah satunya adalah pendokumentasian (67,5%). Hasil uji 

korelasi penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendokumentasian 

mempunyai pengaruh yang terbesar terhadap mutu pelaporan autopsi 

dibandingkan dengan faktor yang lain, seperti pelaporan, pelaksanaan, 

kerjasama dan supervisi. 

Kota Surakarta merupakan satu-satunya kota di Jawa Tengah yang 

menjadi pilot project dalam rangka IMRSSP. Berdasarkan studi dokumentasi 

yang peneliti lakukan di Dinas Kesehatan Kota Surakarta, bahwa selama 

tahun 2009 ada 2969 kasus kematian dan 2546 kasus diantaranya adalah 
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warga yang tinggal di Surakarta. Hanya 37% diantaranya yang meninggal di 

sarana pelayanan kesehatan, sisanya meninggal di rumah. Sedangkan menurut 

laporan kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) 

ada 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. 

Studi pendahuluan juga dilaksanakan di salah satu puskesmas di wilayah 

Surakarta, yakni masih banyak dokumen autopsi verbal yang tidak terisi 

secara lengkap, sehingga menyulitkan dokter dalam menentukan sebab utama 

kematian. Dokter kemudian menyimpulkan untuk beberapa kondisi yang 

memang tidak  lengkap dengan sebab kematian volume depletion sebagai 

unknown identifying cause of death.  

Mengingat begitu pentingnya mutu pencatatan AV bagi penentuan 

sebab utama kematian dan bermuara pada keakuratan penentuan kode sebab 

utama kematian (underlying cause of death) peneliti tertarik untuk mengambil 

judul skripsi tentang “Hubungan antara kelengkapan pengisian dokumen 

Autopsi Verbal dengan keakuratan penentuan sebab utama kematian di 

puskesmas wilayah Surakarta” 
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B. Rumusan Masalah Penelitian 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan 

antara kelengkapan pengisian dokumen Autopsi Verbal (AV) dengan 

keakuratan penentuan sebab utama kematian di puskesmas wilayah 

Surakarta?”. 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kelengkapan 

pengisian dokumen Autopsi Verbal dengan keakuratan penentuan sebab 

utama kematian di puskesmas wilayah Surakarta. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui distribusi pola penyakit kematian berdasarkan autopsi 

verbal. 

b. Mengetahui gambaran kelengkapan pengisian dokumen AV.  

c. Mengetahui gambaran keakuratan penentuan sebab utama kematian 

dari dokumen AV. 

d. Menganalisis hubungan antara kelengkapan pengisian dokumen AV 

dengan keakuratan penentuan sebab utama kematian di puskesmas 

wilayah Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Dinas Kesehatan Kota Surakarta 

  Penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran dan masukan untuk 

meningkatkan mutu pencatatan dan pelaporan kematian di Dinas 

Kesehatan Kota Surakarta. 

2. Bagi Puskesmas di wilayah Surakarta 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan gambaran untuk 

menyiapkan petugas AV yang lebih berkompeten dalam 

pendokumentasian AV. 

3. Bagi Lingkungan Akademis 

a.  Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah koleksi pustaka dan 

bahan bacaan bagi mahasiswa,  

b. Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk referensi  penelitian yang akan 

datang. 

c. Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk bahan pertimbangan dan 

evaluasi terhadap teori yang telah diberikan dengan kenyataan di 

lapangan serta sebagai bahan pertimbangan dalam menyiapkan lulusan 

yang berkompeten di bidangnya.  

 

 

 


