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1.1 Latar Belakang 

Forensik merupakan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan 

untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau 

sains (Irianto, 2017). Selama periode tahun 2015–2017, jumlah kejadian 

kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung flukuatif. Pada 2017 

dari setiap 100.000 orang, 129 diantaranya terkena tindak kejahatan (BPS, 

2018). Perlu ditemukannya barang bukti untuk mencari pelaku suatu kejahatan. 

Pada beberapa kasus barang bukti yang di temukan di Tempat Kejadian Perkara 

adalah puntung rokok seperti kasus pembunuhan atau pencurian. Pada kasus 

kriminal yang sering terjadi di Indonesia membutuhkan barang bukti dalam 

mendapatkan petunjuk mencari pelakunya. Kasus-kasus yang tidak terdapat 

saksi akan menyulitkan penyidik dalam mengungkap identitas pelaku sehingga 

dibutuhkan barang bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP).  

Dalam satu pemeriksaan medis forensik pemeriksaan investigasi 

sangat membantu, yaitu di tubuh korban / pelaku dan TKP. Selama ini 

spesimen/ sampel yang banyak digunakan dalam pemeriksaan DNA untuk 

mengidentifikasi, adalah bercak darah / darah, bercak sperma, usap vagina, usap 

bukal dan tulang (Yudianto, 2009). Menurut Praul dkk., (2012), saliva adalah 

sumber DNA yang sangat berguna karena mengandung leukosit dan sel epitel 

terkelupas dari inang. Keuntungan utama saliva dibandingkan darah ketika 
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digunakan untuk tujuan investigasi termasuk akses mudah, pengumpulan non-

invasif, dan kepatuhan subjek yang lebih baik. Bagi para profesional, 

pengumpulan saliva lebih aman daripada venipuncture karena ada 

kemungkinan lebih kecil untuk infeksi silang dan juga, lebih mudah untuk 

menangani prosedur diagnostik karena tidak menggumpal 

Pada kasus kriminal identitas pribadi berperan besar secara akurat 

menentukan identitas pribadi sangat penting dalam penyelidikan karena 

kesalahan bisa berakibat fatal dalam proses peradilan (Yudianto, 2009). Sampai 

saat ini di Indonesia identifikasi pribadi melalui puntung rokok dengan metode 

analisis DNA (profiling DNA) tidak banyak dilakukan, maka penelitian ini 

dapat memberikan jawaban mengenai masalah yang terkait dengan efektivitas 

penggunaan puntung rokok sebagai identifikasi forensic (Yudianto, 2009). 

Menurut WHO (2018), Pengguna tembakau di Indonesia laki-laki dewasa umur 

+15 tahun mencapai 67.5% dan perempuan dewasa mencapai 4.5%. Hampir 

setiap harinya terjadi kasus kejahatan dimana penjahatnya menggunakan rokok 

baik laki-laki atau perempuan. Oleh karena itu, potensi puntung rokok dari laki-

laki akan lebih besar ditemukan di TKP dibanding perempuan. 

Secara biologis, bukti saliva disimpan selama menggigit, mengisap, 

atau menjilat. Selama proses menggigit, saliva diendapkan pada permukaan 

kulit atau benda dalam jumlah yang cukup untuk memungkinkan identifikasi  

DNA (Mago dkk., 2016). Puntung rokok yang ditemukan di TKP mungkin 

mengandung jejak saliva dan sel epitel mukosa yang melekat dari bibir perokok, 

yang memungkinkan untuk identifikasi DNA (Pawar dkk., 2018). Saliva adalah 
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bukti yang dapat ditemukan dalam kerja kasus forensik. Ini memiliki nilai 

pembuktian yang tinggi dalam mengidentifikasi korban dan tersangka serta 

membebaskan seseorang yang tidak bersalah (Thirunavakarasu dkk., 2016). 

Orang dewasa yang sehat menghasilkan 500- 1500mL/ hari, rata-rata 

mengeluarkan 0,5 mL/menit. Kuantitas dan kualitas saliva yang dihasilkan, 

dipengaruhi oleh beberapa kondisi patologis dan fisiologis yang meliputi, 

stimulasi rasa dan bau,faktor keturunan, status hormonal, dan kebersihan mulut 

(Thirunavakarasu dkk., 2016) 

Puntung rokok adalah salah satu pembawa umum dari saliva dalam 

praktik forensik. Saat ini, sekitar 1,2 miliar orang di seluruh dunia merokok 

tembakau (Thirunavakarasu dkk., 2016) dan mereka merokok ketika mereka 

gugup (misal Ketika terlibat dalam kejahatan) (Thirunavakarasu dkk., 2016). 

Penelitian Yudianto, 2006 menyatakan isolasi DNA dari puntung rokok dapat 

menjadi bahan alternatif dalam identifikasi forensik karena terdapat jejak saliva 

dan sel epitel mukosa yang melekat dari bibir perokok. Penelitian di Finlandia 

sekitar 10 kota dilakukan oleh Marianna Virtanen dkk untuk mempelajari 

statistik kejahatan dan perilaku merokok. Di mana mereka menemukan bahwa 

intensitas merokok yang kuat dengan pendapatan rumah tangga rata-rata yang 

rendah dan tingkat korupsi lokal tinggi (Pawar dkk., 2018). Pada Perokok pria 

dan wanita sama-sama menunjukkan perilaku tidak sabar yang marah dan 

pemberontak (Pawar dkk., 2018). 

Pemeriksaan DNA khususnya dengan perkembangan teknologi PCR 

(Polymerase Chain Reaction) telah terbukti sebagai metode yang cukup 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
4 

 

 

TESIS ANALISIS KADAR DNA, . . KHARINA WATY 

sederhana tetapi sangat tajam dalam membedakan indifisu dan sensitif untuk 

pemeriksaan berbagai materi biologis yang umum ditemukan pada TKP 

(Syukriani, 2012). Pemeriksaan DNA dapat digunakan untuk mencari jenis 

kelamin dari terduga pelaku berdasarkan barang bukti puntung rokok di TKP. 

Sampel saliva dapat digabungkan dengan analisis DNA forensik untuk 

mengeliminasi terduga pelaku (Mago dkk, 2016). Pada pemeriksaan DNA 

menggunakan sampel saliva di bidang ilmu forensik cukup banyak yaitu Sex 

determination berdasarkan deteksi kromatin seks (Stimson dan Mertez, 1997) 

dan STR dengan lokus Amelogenin (AMG) and von Willebrand factor (vWF) 

(Khare dkk., 2012), Bite Mark Analysis menggunakan metode ELISA, Drug 

Monitoring menggunakan Radioimmunoassay (RIA) dan Periodontics 

(Boutaga dkk., 2007; Mago, 2016).   Lokus Amelogenin (AMG) yaitu Amel X 

dan Amel Y tidak mengalami rekombinasi homolog, sehingga baik digunakan 

dalam pemeriksaan DNA untuk penentuan jenis kelamin dalam forensik 

modern. Perbedaan dalam genotipe pria dan wanita ini dapat digunakan sebagai 

alat yang sangat diperlukan yang memiliki spesifisitas, sensitivitas, dan 

terjangkau dalam pemeriksaan forensik (Butler dan Li, 2014). 

Saliva digunakan menjadi salah satu materi yang digunakan dalam 

bidang forensic. Saliva menyediakan bahan genetik yang dapat digunakan 

bahkan jika disimpan secara tidak optimal. Oleh karena itu, penggunaannya 

lebih dari bahan lain seperti darah (Mago dkk., 2016). Penelitian sebelumnya 

oleh Pawar dkk., (2018) pada pemeriksaan jejak saliva di puntung rokok yang 

dicocockan dengan sampel darah menggunakan 15 STR LOCUS dan lokus 
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Amelogenin menunjukan hasil yang sesuai. Penelitian lain oleh Khare dkk., 

(2012) analisis DNA dari saliva untuk sex determination dan individualisasi 

forensik menberikan hasil bahwa DNA dapat berhasil diisolasi dari sampel 

saliva dalam jumlah optimal untuk tujuan penguatan STR menggunakan reaksi 

rantai polimerase meskipun kualitasnya kurang optimal serta menemukan 

bahwa amplifikasi AMG dan vWF dari sampel DNA saliva memiliki potensi 

tinggi untuk digunakan untuk proses individualisasi forensik.  

Penelitian lainnya Thirunavakarasu dkk., (2016) melakukan 

penelitian pada kondisi lingkungan indoor dan outdoor yang hasilnya kondisi 

lingkungan selama hari 1, hari ke 3 dan hari ke 7 ternyata kemurnian DNA 

indoor lebih tinggi daripada kemurnian DNA outdoor. Kemurnian DNA pulih 

dari jejak saliva pada puntung rokok yang terpapar di luar ruangan dan selama 

periode waktu paparan yang lebih lama lebih rendah daripada yang terpapar di 

dalam ruangan dan dalam periode waktu paparan yang lebih pendek. Sampel 

DNA yang diambil dari TKP sering terkena kondisi lingkungan yang merusak 

seperti cahaya, panas dan pembusukan bakteri sebelum dikumpulkan untuk 

dianalisis. 

Berdasarkan Hukum Indonesia pada KUHAP pasal 1 no 20 tentang 

“Penangkapan dengan adanya cukup bukti” didukung juga KUHP pasal 24 

tentang “Penahanan paling lama 20 hari” sehingga peneliti mengambil hari ke-

20 sebagai hari maksimal penelitian (KPK, 2019). Berdasarkan penelitian 

tersebut, peneliti akan melanjutkan penelitian yang dimulai pada hari ke-7, hari 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
6 

 

 

TESIS ANALISIS KADAR DNA, . . KHARINA WATY 

ke-10 dan hari ke-20 menggunakan lokus Amelogenin untuk menentukan jenis 

kelamin. 

 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Bagaimana kadar DNA di puntung rokok pada paparan kondisi lingkungan hari 

ke 7, ke 10 dan ke 20 pada pemeriksaan jenis kelamin menggunakan metode 

PCR pada lokus Amelogenin? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis kadar DNA di puntung rokok pada paparan suhu luar ruangan 

hari ke 7, ke 10 dan ke 20 menggunakan metode PCR pada lokus 

Amelogenin 

2. Tujuan Khusus 

1. Menganalisis kualitas DNA puntung rokok pada efek interaksi paparan 

suhu luar ruangan pada hari ke 7, ke 10 dan ke 20 menggunakan metode 

PCR pada lokus Amelogenin 

2. Menjelaskan efek intraksi waktu lama paparan dengan suhu luar 

ruangan pada penentuan jenis kelamin pada hari ke 7, ke 10 dan ke 20 

menggunakan metode PCR pada lokus Amelogenin 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan pengetahuan tentang analisa 

seleksi jenis kelamin di puntung rokok pada paparan hari ke 7, ke 10 dan ke 

20 menggunakan metode PCR pada lokus Amelogenin 

2. Manfaat Aplikatif 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi ahli forensic khususnya 

bidang molekuler sehingga dapat menambah informasi bahwa kualitas 

DNA di puntung rokok pada paparan hari ke 7, ke 10 dan ke 20 

menggunakan metode PCR pada lokus Amelogenin 
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