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The purpose of the judical process in the Medicine Forensic Science was to diagnose on 

a drowning case. One of the process was the diatom examination. The diatom examination could 

be done on the sample of lungs tissue, kidney, hepar, small intestine, duodenum and bone 

marrow. The function of this diatom examination was to confirm whether the victim’s death 

because of he drowning or other reasons and to identify the diatom within the dead body then 

compared to the diatom in the territorial waters prior to confirm the location where the accident 

occured. 

This reseach was held in March 2013 in Bangko river Rokan hilir district. Based on this 

reseach there were four types of diatom found out namely Aulacoseira sp, Diatoma sp, Nitzcshia 

sp, and Isthmia sp. The lowest abundance was in the station I where one type of diatom where 

Aulacoseira sp (720 cells/L) found, while the highest abundance was found in the station II 

where Aulacoseira sp, diatoma sp, and Nitzschia sp (1520 cells/L) included within. In the station 

III was found the type of diatom and abundance (720 cells/L) where Aulacoseira sp, diatoma sp, 

and Isthmia sp were included within it. 
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I. PENDAHULUAN 

Tenggelam adalah bentuk kematian akibat asfiksia karena terhalangnya udara 

masuk ke dalam saluran pernafasan  oleh cairan. Tenggelam dapat terjadi pada orang yang 

tidak bisa berenang maupun pandai berenang.  Pada beberapa kasus, tenggelam bisa terjadi 

akibat sebuah kecelakaan atau pembunuhan. Peristiwa korban mati tenggelam hampir selalu 

terjadi dari tahun ke tahun, ini tidak mengherankan karena di sekeliling kita ada selokan, 

sumur, kolam, sungai, danau dan laut.
 1 

Peranan sebagai dokter dalam bidang Ilmu Kedokteran Forensik dalam proses 

peradilan untuk membuat keterangan pada suatu kasus tenggelam. Salah satunya dalam hal 

mendiagnosis apakah korban benar mati karena tenggelam atau mati dahulu baru 

ditenggelamkan. Dimana salah satu pemeriksaan yang dilakukan adalah dengan menemukan 

diatom pada tubuh korban tenggelam. Pemeriksaan kualitas dan kuantitas diatom pada 
korban mati tenggelam merupakan gold standard dalam menegakkan diagnosis korban mati 
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akibat tenggelam. Jenis diatom pada tubuh korban mati tenggelam bisa kita bandingkan 

dengan diatom di perairan,  mempekirakan lokasi orang tenggelam.
2
 

Diatom memiliki dinding silika yang keras dan tahan asam sehingga masih bisa 

diperiksa walaupun mayat sudah membusuk. Diatom juga sensitif terhadap perubahan sifat 

fisik kimia air seperti pH, suhu, kecerahan dan arus, sehingga keberadaan kumpulan diatom 

sangat spesifik habitatnya. Selain itu diatom mudah diawetkan (tanpa mengalami kerusakan 

morfologi) dan dapat diidentifikasi jenisnya dengan mudah sehingga tidak sulit untuk 

dilakukan pemeriksaan.
3 

 

Pemeriksaan diatom pada umumnya melibatkan bahan kimia penghancur jaringan 

untuk menghancurkan segala sesuatu, kecuali diatom yang tahan penghancuran. 

Penghancuran jaringan dilakukan dengan menggunakan asam, enzim pencernaan atau bahan 

penghancur jaringan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepekaan pemeriksaan serta 

untuk memudahkan pencarian diatom. Pemeriksaan diatom dikatakan positif bila dari sedian 

paru dapat ditemukan diatom sebanyak 4-5 per LPB (lapangan pandang besar) atau 10-20 

per satu sediaan atau bila dari sumsum tulang sebanyak 1 per LPB.
1 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis dan kelimpahan diatom di sungai 

Bangko kawasan desa Bangko Kiri dan Bangko Kanan. Selain itu penelitian ini belum 

begitu banyak mendapatkan perhatian dalam ilmu kedokteran forensik dan setiap sungai 

memiliki jenis diatom yang berbeda.Penulis sangat mengharapkan dengan adanya penelitian 

ini pihak forensik bisa langsung mengenali kematian tenggelam dan lokasi kematian. Maka 

dari itu penelitian ini dilakukan 

 

II. METODE PENELITIAN 

 

Penentuan lokasi pada penelitian ini melalui purposive sampling yaitu dengan 

memperhatikan karakteristik aktivitas kawasan. Penelitian ini dilakukan pengambilan di  

tiga stasiun yang diasumsikan dapat mewakili gambaran diatom. Setiap stasiun tersebut 

ditentukan berdasarkan kepadatan penduduk di tepi sungai dan faktor-faktor lain yang 

diduga mempengaruhi kepadatan diatom seperti kegiatan yang berlangsung di tepi sungai, 

pembuangan limbah pada daerah aliran Sungai Bangko kawasan desa Bangko Kiri dan 

Bangko Kanan. Setiap stasiun yang akan diteliti kemudian dibagi menjadi tiga titik sub 

sampling.  

Pengambilan sampel dilakukan pada tiga stasiun sebanyak 1 kali di setiap stasiun 

pada tanggal 20 Maret 2013 pada pukul 09.00 s/d 11.30 WIB. Lokasi pengambilan sampel 

penelitian di sungai bangko mewakili  berbagai kondisi lingkungan seperti stasiun I yang 

merupakan kawasan pemukiman penduduk, untuk MCK, tempat penumpukan sampah dan 

pelabuhan pasar. Stasiun II merupakan di bawah jembatan yang menghubungkan dua desa 

yaitu desa bangko kiri dan desa bangko kanan. Stasiun III merupakan kawasan yang 

memiliki banyak pepohonan jauh dari aktivitas masyarakat dan serta budi daya perikanan. 
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Pengambilan sampel dilakukan dengan ember 10 L sebanyak 5 kali yang kemudian 

disaring menggunakan planktonnet no.25 dengan jumlah sampel 190 ml di setiap sub-

sampling. Pada saat pengambilan sampel dilakukan pengukuran parameter fisika-kimia, 

yaitu: suhu, kecerahan, kecepatan arus, kedalaman, pH dan oksigen terlarut. 

 

Identifikasi dengan metode pencacahan acak sebanyak tiga kali pengulangan. 

Pemeriksaan bentuk dan jenis diatom mengacu kepada Masaharu dan Yunfang.
4,5

 Hasil 

penelitian di dokumentasikan dalam bentuk tabel dan gambar. Bentuk diatom digambarkan 

dan dihitung persediaan jumlah diatom untuk menghitung kelimpahan. Untuk menghitung 
kelimpahan plankton digunakan rumus menurut APHA (American Public Health 

Association).
6
  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Di daerah Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir terdapat sungai yang 

membatasi antara dua desa yaitu Bangko Kiri dan Bangko Kanan.Sungai tersebut banyak 

peranan bagi masyarakat di dekat sungai berbagai aktifitas penduduk seperti sebagai sarana 

transportasi, sumber air bersih, serta untuk budi daya perikanan, MCK dan lain – lain 

 
Dari hasil peneltian didapatkan 4 jenis diatom antara lain, Aulacoseira sp, diatoma 

sp, Nitzschia sp dan Isthmia sp. Struktur komunitas jenis diatom  dan kelimpahan disetiap 

stasiun I, II dan III adalah didominasi jenis Aulacoseira sp dengan kelimpahan rata - rata 

346,6 sel/L dan stasiun I jenis diatom dan kelimpahan terendah di temukan 1 jenis diatom 
Aulacoseira sp yaitu 720 sel/L. Sedangkan jenis diatom dan kelimpahan terbanyak  stasiun 

II yaitu 1520 sel/L yang meliputi Aulacoseira sp, diatoma sp dan Nitzschia sp. Stasiun III di 

temukan jenis diatom dan kelimpahan yaitu sebesar 1180 sel/L yang meliputi Aulacoceita 

sp, diatoma sp dan Isthmia sp. Hasil ini sedikit di temukan jenis diatom tidak sama dengan 

penelitian yang dilakukan Indi
7
dan Gianjar

8
 yang banyak di temukan jenis diatom di sungai 

Kampar pada kawasan Buluh Cina dan kuangsing. Hal ini kemungkinan dikarenakan sifat 

fisik dan kimia air di sungai Bangko, kualitas air yang buruk berdasarkan penelitian Andre 

Afriza.
9 

 

Kelimpahan diatom pada setiap stasiun berkisar antara 720 – 1520 sel/L,.
 
Setiap 

stasiun mempunyai kelimpahan yang bervariasi, kelimpahan tertinggi terdapat pada stasiun 

II dengan kelimpahan 1520 sel/L, kemudian stasiun III dengan kelimpahan 1180 sel/L dan 

yang terendah pada stasiun I dengan kelimpahan 720 sel/L. Variasi kelimpahan diatom 

dipengaruhi oleh sifat biologi air, mencakup kesuburan perairan yang berbeda di setiap 

stasiun. Distribusi diatom ini dipengaruhi oleh berbagai hal antara lain arus sungai, angin, 

suhu, sumber makanan atau nutrien, pencahayaan atau sinar matahari, oksigen terlarut serta 

karbondioksida.
29 
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Tabel 

4.1 

Jenis diatom pada masing-masing stasiun penelitian di sungai 

bangko kawasan desa Bangko Kiri dan Bangko Kanan  

No Jenis  

Stasiun penelitian 

Stasiun I Stasiun II Stasiun III 

1 Aulacoseira sp 
 

+ 
  

+ 
  

+ 
 

2 Diatoma sp 
 

0 
  

+ 
  

+ 
 

3 Nitzschia sp 
 

0 
  

+ 
  

0 
 

4 Isthmia sp 
 

0 
  

0 
  

+ 
 

 

Total 
 

1 
  

3 
  

3 
 

Sumber: data primer 

Keterangan: + dijumpai, 0 tidak dijumpai 

 

Jenis diatom yang ditemukan selama penelitian 4 jenis yaitu Aulacoseita sp,Diatoma 

sp, Nitzschia sp dan Isthmia sp. 

 

 

 

 

 

                  Isthmia sp                              Aulacoseira sp 
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                Diatoma sp        Nitzschia sp 

 

Gambar 1. Jenis diatom di sungai Bangko Kawasan desa Bangko Kiri dan Bangko 

Kanan, 2013 

 

Kelimpahan total diatom adalah 1140 sel/L. stasiun I jenis diatom dan kelimpahan 
terendah di temukan 1 jenis diatom Aulacoseira sp yaitu 720 sel/L. Sedangkan jenis diatom 

dan kelimpahan terbanyak  stasiun II yaitu 1520 sel/L yang meliputi Aulacoceita sp, diatoma 

sp dan Nitzschia sp. Stasiun III di temukan jenis diatom dan kelimpahan yaitu sebesar 1180 

sel/L yang meliputi Aulacoseira sp, diatoma sp dan Isthmia sp. 

 

         Tabel 4.2 Kelimpahan jenis diatom pada pengambilan di setiap stasiun 

 

No. Jenis Kelimpahan (sel /L) Total 

Stasiun I Stasiun II Stasiun III 

1.  Aulacoseira sp 720 260 60 346,6 

2.  Diatoma sp 0 660 720 460 

3.  Nitzschia sp 0 600 0 200 

4.  Isthmia sp 0 0 400 133,3 

               Total  720 1520 1180 1140 

Sumber: data primer 

 

Jenis diatom dengan kelimpahan tertinggi di sungai Bangko kawasan desa Bangko 
Kiri dan Bangko Kanan adalah Diatoma sp, sedangkan jenis diatom dengan kelimpahan 

terendah adalah Aulacoseira sp, Nitzschia sp dan Isthmia sp. 
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4.3   Parameter Fisika - Kimia Air 

        Hasil pengukuran parameter fisika-kimia di sungai Bangko kawasan Bangko Kiri 

dan Bangko Kanan meliputi: suhu, kecerahan, kecepatan arus, kedalaman, pH dan DO. 

Dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3 Nilai rata-rata parameter fisika-kimia di sungai Bangko kawasan 

desa Bangko Kiri dan Bangko Kanan 

No Parameter 
Stasiun 

I II III 

 

FISIKA 

1 Suhu (◦C) 30,2 29,96 30,2 

2 Kecerahan (cm) 32,3 33,83 27,83 

3 Kecepatan arus (m/detik) 6,44 7,02 6,79 

4 Kedalaman (m) 2,00 1,57 1,60 

 

KIMIA 

1 pH 5 5 5 

2 Oksigen terlarut (mg/l) 1,22 1,28 1,11 

 

Jenis diatom pada tubuh korban mati tenggelam bisa kita bandingkan dengan diatom 

di perairan. Hal ini sesuai yang dilakukan oleh Gunatilake dan Gooneratne
10

 di Sri Lanka 

yang melakukan pemeriksaan diatom pada korban mati tenggelam dan mengkolerasikan 

diatom pada tubuh korban dengan diatom di lokasi perairan. Diatom juga memiliki sifat 

yang dapat bertahan lama didalam lingkungan yang berbeda tanpa merusak strukturnya, 
dinding sel diatom yang bersilika dan mempunyai dinding sel yang bergerigi (frustules). 

 

Dengan mengetahui jenis diatom dan kelimpahan di sungai Bangko kawasan desa 

Bangko kiri dan Bangko kanan kecamatan Bangko Pusako kabupaten Rokan Hilir pada 

penelitian ini maka dapat memperkuat diagnosis kasus tenggelam dan memperkirakan lokasi 

kematian, dengan melakukan perbandingan antara diatom yang ditemukan dalam tubuh 

korban dengan diatom yang ada di perairan sungai tersebut.
 

 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian yang dilakukan di sungai Bangko kawasan desa bangko kiri dan 
Bangko Kanan diatom yang berhasil diidentifikasi sebanyak 4 jenis antara lain Aulacoseira 

sp, diatoma sp, Nitzschia sp dan Isthmia sp. Kelimpahan total di sungai Bangko kawasan 

desa bangko kiri dan Bangko kanan yaitu 1780 sel/L. Dari hasil sampel ini dapat di kolerasi 

kan dan membantu bagian Ilmu Kedokteran forensik menegak diagnosis apabila ada 

kejadian kasus tenggelam pada sungai Bangko tersebut. Penelitian lebih lanjut pada lokasi 

yang berbeda, waktu dan kondisi yang berbeda. Selain itu juga perlu dilakukan penelitan 

lanjut mengenai gambaran diatom di sungai Bangko kawasan yang berbeda dan untuk 

penelitian kedepan diharapkan dapat dilakukan lagi penelitian lanjut pada sungai lain, karena 
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dengan mempunyai data mengenai diatom dapat mempermudah bagian forensik dalam 

menegakkan diagnosis mati tenggelam 
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