
R I N G K A S A N 

 

      Berdasarkan fakta data riil kasus penyalahgunaan senjata api genggam jenis Revolver 

merk S&W kaliber .38 spesial yang menggunakan peluru timah tanpa jaket, didapati bahwa 

8% dari jumlah proyektil timah tanpa jaket sebagai barang bukti forensik, dalam keadaan 

telah rusak terdeformasi tingkat sedang hingga berat. 

      Pada situasi tertentu jumlah barang bukti dari suatu kasus tindak pidana penyalahgunaan 

senjata api mungkin saja minim bukti, sehingga barang bukti material yang dapat dijadikan 

sebagai bukti forensik hanya terbatas pada 1(satu) butir proyektil yang dalam keadaan 

terdeformasi untuk dapat menjawab prediksi jarak tembaknya. 

      Secara teoritis fakta deformasi proyektil adalah merupakan hasil dari interaksi mekanisme 

proses tumbukan antara material proyektil yang memiliki massa dan kecepatan, terhadap 

benda keras target sasaran yang diam atau bergerak dan memiliki massa. 

      Tulang sebagai target sasaran tembak memiliki nilai kekerasan yang berbeda-beda sesuai 

dengan usia, struktur tulang dan jenisnya. Struktur tulang dari setiap anggota badan memiliki 

dimensi / ukuran, bentuk relief bidang permukaan, ketebalan matrik tulang keras dan tulang 

sponge yang berbeda. Data nilai kekerasan tulang sampel penelitian ini berdasar hasil uji 

Laboratorium adalah sebagai berikut : tulang rusuk sapi SR 1694, tebal 10 mm = (87±1,5) 

shore , tulang tengkorak manusia (kranium) = (78±6) shore dan tulang rusuk manusia (kosta 

C-3/C-6) = (69±19,5) shore. 

      Spesifikasi teknik dari peluru jenis timah tanpa jaket kaliber .38 spesial adalah sebagai 

berikut : diameter proyektil 9,09 mm (riilnya 9,05 mm), panjang proyektil 17,90 mm (riilnya 

18,61 mm), material proyektil lead antimony, berat proyektil 10,25 gram, kecepatan muzzle 

(awal) 265 m/detik, bentuk hidung bulat, koefisien bentuk C = 2 , koefisien balistik i = 0,9 

jarak tembak efektif atau jarak akurat 25 meter. 
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      Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Forensik Polri dengan metode eksperimen uji 

tembak dalam shooting box pada range jarak tembak pendek 0,5 s/d 6 meter, dimana tulang 

target sasaran diposisikan pada perubahan posisi lokasi setiap 0,5 meter, sehingga didapatkan 

12 variasi deformasi proyektil.  

      Hambatan lintasan peluru yang ada dalam shooting box adalah udara, sudut tembak 

mendatar (0⁰) dengan toleransi ±5⁰, ketebalan tulang target sasaran sesuai dimensi aslinya 

(alami), penyusutan panjang proyektil hasil tumbukan 10% diberi nilai skor 1. 

      Hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur Shooting Crony model F1 made in 

Canada, didapatkan bahwa kecepatan proyektil dalam shooting box dipercepat saat keluar 

laras senjata dengan nilai 1,7 s/d 2,4 kali lebih besar dari kecepatan awal mulai jarak 0 s/d 1 

meter.  

      Berdasarkan pengukuran perubahan nilai kecepatan proyektil dalam shooting box tersebut 

di atas, dapat diketahui nilai momentum tumbukan rata-rata pada tulang target sasaran 

tembak = 1,435 Newton dan nilai energi rata-rata yang terserap pada masing-masing jenis 

sampel tulang target sasaran adalah sebagai berikut ; 1). Sampel tulang rusuk sapi SR 1694 = 

12,08 Joule ; 2). Sampel tulang kranium manusia = 15,96 Joule ; 3). Sampel tulang rusuk 

manusia (kosta C-3/C-6) = 2,8  Joule.  

      Perhitungan dan analisis data hasil penelitian, didapatkan bahwa : 1).  Jarak tembak  

deformasi proyektil untuk target sasaran sampel tulang kalibrasi SR 1694, dapat dihitung dari 

persamaan regresi Y = 4,315 – 0,174 X.  2).  Jarak tembak deformasi proyektil untuk target 

sasaran sampel tulang kranium, dapat dihitung dari persamaan regresi Y = 3,756 – 0,1818 X 

(tidak signifikan) dan persamaan regresi ganda Y = − 14,34 + 5,8 X 1 – 0,157 X2.  3).  Jarak 

tembak deformasi proyektil untuk target sasaran sampel tulang korsa C-3/C-6, tidak dapat 

ditentukan, persamaan regresi yang didapatkan Y = 1 (signifikan). 
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      Kesimpulan penelitian didapatkan bahwa jarak tembak berpengaruh terhadap deformasi 

(kerusakan) proyektil dan implikasinya jarak tembak dapat ditentukan dari nilai skor 

deformasi proyektil dan ketebalan target, untuk jenis tulang target yang memiliki nilai 

kekerasan ≥ 78 ± 6 shore, yaitu tulang keras usia dewasa (≥ 35 tahun). Sedang jarak t embak 

dan ketebalan target tidak berpengaruh pada jenis tulang dengan nilai kekerasan ≤ 69±19,5 

shore, yaitu golongan tulang rusuk manusia.  

      Saran bagi Peneliti lainnya lebih lanjut yang mungkin ingin melakukan penelitian sejenis, 

perlu diketahui bahwa masih terbuka luas peluang untuk dapat melakukan koreksi dengan 

menggunakan metode penelitian yang sama atau dengan pengembangan metoda dari hasil 

penelitian ini. Banyak hal dapat dilakukan untuk penyempurnaan maupun pengembangan 

penelitian ini, karena masih terbuka peluang 82,6% s/d 87,8% untuk dapat dijelaskan oleh 

variabel lain, misalnya variabel sebagai berikut : variasi sudut bidang target sasaran, jenis-

jenis sampel tulang lainnya, hambatan pada lintasan proyektil, memperbesar jarak tembak > 6 

meter, pengukuran kecepatan proyektil setelah tumbukan dan penetrasi, jenis senjata api 

genggam dan jenis proyektil lainnya. 
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