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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemanfaatan ilmu biologi molekuler berkembang pesat dalam proses 

peradilan. Darah dan cairan tubuh lainnya digunakan sebagai bukti fisik dalam 

tindak kejahatan (Wirasuta, 2010). Identifikasi forensik dengan pemeriksaan 

deoxyribonucleic acid (DNA) yang dapat digunakan untuk identifikasi korban 

semakin hari semakin diakui keberadaannya dalam menunjang penegakan hukum 

di tanah air (Yudianto et al., 2011). 

Bekas gigitan manusia ditemukan pada kasus kriminal seperti 

pembunuhan, kekerasan seksual, dan kekerasan rumah tangga (Widjaja, 2013). 

Tim forensik dapat mengidentifikasi pelaku dari saliva yang terdeposit di lokasi 

gigitan sehingga berpotensi untuk mengonfirmasi identitas pelaku melalui 

identifikasi DNA. Saliva yang terdeposit dapat dijadikan alternatif pada analisa 

bitemark, karena saliva mengandung DNA (Sweet et al., 1999). 

Saliva merupakan sumber DNA yang sangat berguna karena dapat 

disimpan dalam suhu yang bervariasi (Koh et al., 2004). Beberapa penelitian 

membuktikan bahwa kualitas DNA pada saliva tetap baik setelah penyimpanan 

selama 30 hari pada suhu 370C, bahkan sampai 6 bulan pada suhu kamar dan lebih 

lama 2 minggu pada suhu 300C. Saliva juga mengandung sekitar 4,3 x 105 sel per 

milimeter. Sejumlah besar DNA berkualitas baik dapat diperoleh dari saliva (Sun 

dan Reichenberger, 2014).  
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Komponen utama saliva adalah air. Kandungan lainnya adalah elektrolit, 

glikoprotein, antibodi, dan enzim. Keberadaan saliva dapat diidentifikasi dari 

bercak (stain) dengan menggunakan deteksi α-amylase manusia. Meskipun 

amylase juga ditemukan pada cairan tubuh yang lain, konsentrasi tinggi yang 

terdapat pada saliva dapat digunakan dengan kualitas lima puluh kali lebih baik 

dari sumber cairan tubuh yang lain (Senn dan Stimson, 2010). 

First Generation of National Academy of Sciences Comittee (NRC 1992) 

merekomendasikan untuk menggunakan informasi yang ada pada pencarian 

database untuk mengidentifikasi korban. Oleh karena itu, loci’s separate set 

digunakan sebagai salah satu cara untuk identifikasi korban (National Institute of 

Justice, 2000). Federal Bureau of Investigation (FBI) memformulasi 13 lokus 

pada DNA manusia yang dijadikan sebagai dasar identifikasi forensik manusia 

pada tahun 1997(Anzai et al., 2005). 

Tiga belas lokus tersebut adalah D3S1358, vWA, FGA, D8S1179, 

D21S11, D18S51, D5S818, D13S317, D7S820, D16S539, THO1, TPOX, dan 

CSF1PO (Butler, 2006). Pada penelitian ini lokus FGA digunakan sebagai 

variabel penelitian. Lokus FGA adalah lokus yang berperan dalam pembentukan 

fibrinogen A alfa (Aα), yang merupakan salah satu bagian (subunit) protein 

fibrinogen. Protein ini penting dalam pembentukan blood clot (koagulasi), yang 

dibutuhkan untuk menghentikan pendarahan. Untuk membentuk fibrinogen, rantai 

Aα menyatu dengan dua protein lain yang disebut rantai fibrinogen B beta (Bβ) 

dan fibrinogen gamma (γ), dimana tiap fibrinogen diproduksi oleh gen yang 

berbeda (Butler, 2006). Di antara 13 lokus Short Tandem Repeat (STR), FGA 

memiliki penyebaran silang berukuran 322 - 444 bp (Butler, 2010). Lokus FGA 
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tidak mudah terdegradasi oleh suhu panas dan dapat bertahan pada suhu 5000C 

selama 20 menit (Yudianto et al., 2011).  

 Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah dapat dilakukan lokus 

FGA dapar terdeteksi pada DNA saliva sehingga dapat digunakan untuk 

identifikasi personal dalam odontologi forensik molekuler. Diharapkan dengan 

penelitian ini dapat ditemukan metode baru dalam mengidentifikasi personal di 

bidang odontologi forensik molekuler dengan efektif dan efisien. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah lokus FGA dapat terdeteksi pada DNA saliva sehingga dapat 

digunakan untuk identifikasi personal pada odontologi forensik molekuler? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Membuktikan bahwa lokus FGA dapat terdeteksi pada DNA saliva 

sehingga dapat digunakan untuk identifikasi personal pada odontologi forensik 

molekuler. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah tentang 

deteksi lokus FGA pada DNA saliva untuk identifikasi personal dalam 

pengembangan penelitian odontologi forensik molekuler. 
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 1.4.2 Manfaat Praktis 

  Dengan ditemukannya lokus FGA pada DNA saliva, penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi dasar untuk identifikasi personal dalam 

odontologi forensik molekuler. 
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