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ABSTRAK 
 

Kualitas DNA Jaringan Otot Psoas Jenazah Pada Media Air Laut Dan 
Tanah Regosol Dengan Metode Short Tandem Repeat (STR) 

 
DNA merupakan materi genetik yang berfungsi untuk mengatur aktifitas 

biologis seluruh bentuk kehidupan. Jaringan otot psoas jenazah merupakan salah 
satu sumber DNA inti yang dapat digunakan sebagai barang bukti dalam bidang 
forensik. Jenazah bisa ditemukan diberbagai tempat, seperti terkubur di dalam 
tanah regosol dan tenggelam di dalam air laut. Hal ini disebabkan oleh pelaku 
tindak kriminal yang ingin menghilangkan jejak atau barang bukti dengan 
mengubur jenazah di dalam tanah maupun menenggelamkan jenazah di dalam air. 
Faktanya kondisi jaringan otot psoas jenazah sebagai barang bukti di TKP (tempat 
kejadian perkara) ditemukan sudah terpapar oleh media tanah dan air dalam lama 
waktu tertentu, sehingga dapat mempengaruhi hasil ekstraksi dan analisis DNA. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  media  tanah regosol 
dan air laut  terhadap kualitas DNA dari jaringan otot psoas  jenazah dengan lama 
waktu paparan yaitu hari ke 1, 7, dan 20 hari terhadap lokus STR D13S317, 
D18S51, dan D21S11. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas DNA dari 
jaringan otot psoas jenazah yang dikubur pada media tanah regosol dan yang 
ditenggelamkan pada media air laut dalam lama waktu paparan hari ke 1, 7, dan 
20 masih dapat diekstraksi. Ada pengaruh waktu dalam 1, 7, dan 20 hari dan 
perlakuan media air laut dan tanah regosol terhadap DNA jaringan otot psoas 
jenazah pada lokus D13S317, D18S51, dan D21S11 dengan metode STR PCR. 
Semakin lama waktu perlakuan maka kadar DNA semakin menurun. Hasil 
pemeriksaan STR PCR pada lokus D13S317 dan D18S51, seluruh sampel DNA 
jaringan otot psoas jenazah masih dapat terdeteksi dengan baik, kecuali pada 
lokus D21S11 seluruh sampel tidak dapat terdeteksi. Hal ini terlihat pada hasil 
analisa One Way Anova yang diperoleh nilai p=0,000 pada media air laut dan 
tanah regosol.  
 
Kata kunci: air laut, kualitas DNA, STR, tanah regosol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS NI PUTU PUNIARIKUALITAS DNA JARINGAN...


	1. COVER
	2. PRASYARAT GELAR
	3. LEMBAR PENGESAHAN
	4. PENETAPAN PANITIA PENGUJI
	5. LEMBAR ORISINALITAS
	6. UCAPAN TERIMA KASIH
	7. RINGKASAN
	8. SUMMARY
	9. ABSTRAK
	10. ABSTRACT
	11. DAFTAR ISI
	12. DAFTAR GAMBAR
	13. DAFTAR TABEL
	14. DAFTAR LAMPIRAN
	15. DAFTAR SINGKATAN
	16. BAB 1 PENDAHULUAN
	17. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
	18. BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN
	19. BAB 4 MATERI DAN METODE PENELITIAN
	20. BAB 5 ANALISIS HASIL PENELITIAN
	21. BAB 6 PEMBAHASAN
	22. BAB 7. PENUTUP
	23. DAFTAR PUSTAKA
	24. LAMPIRAN
	Untitled

