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Identifikasi dalam kedokteran forensik diantaranya sidik jari 

(daktiloskopi), pemeriksaan property, medis, gigi-geligi, serologi dan metode 

eksklusif.  Sedangkan metode identifikasi yang saat ini digunakan sesuai 

pedoman Disaster Victim Identification [DVI] tahun 2009 dari Interpol yakni 

sidik jari, gigi-geligi, analisis DNA, property dan medis. Metode sidik jari, 

gigi-geligi dan analisis DNA dikategorikan dalam metode primer, 

sedangkan metode property dan medis dalam kategori metode sekunder 

(DVI, 2009).  

Identifikasi dilakukan untuk menentukan kebenaran atau kesalahan 

dari suatu tindakan , antara lain pada perkara-perkara sebagai berikut : 

1. Perkara Pidana

a. Identifikasi pada penjahat, pembunuh, pelaku penganiayaan,

perkosaan dan lain-lain.

b. Korban kecelakaan lalu lintas yang tidak dikenal.

c. Identifikasi pada peristiwa penggalian jenasah, disini keadaan

jenasah sudah membusuk bahkan tinggal kerangka yang

jumlahnya sudah tidak lengkap lagi.

d. Korban yang tidak dikenal, tenggelam, hilang dan penentuan

jenis kelamin yang meragukan.

2. Perkara Perdata

a. Asuransi.

b. Hak Waris.

c. Dugaan ayah dari seseorang yang tidak legal.

Identifikasi dapat dibedakan menjadi dua yakni : 

1. Identifikasi untuk orang hidup.

2. Identifikasi untuk orang yang meninggal.

Identifikasi pada jenasah terutama ditujukan pada jenasah yang tidak

dikenal, jenasah yang telah membusuk, rusak, hangus terbakar, kecelakaan 

massal, bencana alam serta potongan tubuh manusia atau kerangka. 

Identifikasi pada jenasah yang dikenal bisa dilakukan oleh polisi dan 

keluarga sebelum dilakukan pemeriksaan. Pada jenasah yang tidak dikenal, 
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maka dokterlah yang bertugas memeriksanya, dimana dokter mempunyai 

tanggung jawab dalam membantu pekerjaan polisi atau penyidik misalnya 

pada kasus mayat yang terpotong, kerangka manusia dan lain-lain. 

Kadang-kadang identifikasi dilakukan dengan melihat foto jenasah 

yang menjadi korban. Namun identifikasi cara ini tidaklah merupakan 

pegangan yang dapat dipercaya karena mungkin wajah jenasah sudah 

berubah bila dibandingkan dengan foto korban semasa hidupnya, apalagi 

misalnya bila jenasah tersebut adalah merupakan korban kecelakaan. 

Dari identifikasi banyak informasi yang diperoleh dan ini adalah hal 

yang penting dalam ilmu kedokteran forensik, selain berguna untuk 

kemanusiaan juga berguna untuk kasus-kasus kematian karena tindak 

pidana. 

Upaya suatu  identifikasi medikolegal bertujuan untuk membuktikan 

bahwa barang bukti (trace evident) tersebut adalah manusia, penentuan 

ras, penentuan jenis kelamin,  perkiraan umur, perkiraan tinggi badan, 

perkiraan jumlah korban, ciri khusus, deformitas, dan tanda-tanda 

kekerasan pada barang bukti tersebut 

Identifikasi personal merupakan suatu masalah dalam kasus pidana 

maupun perdata.  Menentukan identitas personal dengan tepat amat 

penting dalam penyidikan karena adanya kekeliruan dapat berakibat fatal 

dalam proses peradilan (Idries, 1997). 

Saat ini metode identifikasi telah berkembang ke arah forensik 

molekuler DNA (Deoxyribonucleotic Acid). DNA merupakan unit keturunan 

terkecil dan terdapat pada semua mahluk hidup mulai dari mikro-

organisme sampai organisme tingkat tinggi seperti manusia, hewan dan 

tanaman.   

Tiap jaringan mempunyai kandungan DNA yang berbeda-beda 

tergantung struktur serta komposisi selnya. Jaringan dengan banyak sel 

berinti dan sedikit jaringan ikat umumnya mempunyai kadar DNA tinggi. 

Pemilihan organ yang akan diisolasi DNA guna analisis kasus forensik 

sangatlah  penting ( Notosoehardjo, 2000). 

Selama ini specimen/sampel yang banyak dipakai dalam pemeriksaan 

DNA untuk mengidentifikasi, adalah bercak darah/darah, bercak sperma, 
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vaginal swab, buccal swab dan tulang. Di dalam kedokteran forensik, salah 

satu pemeriksaan yang sangat membantu penyidikan yakni pemeriksaan 

barang bukti, yang ada di tubuh korban/pelaku kejahatan dan tempat 

kejadian perkara (TKP).  

Kadangkala pelaku tindak kejahatan sering menghilangkan/menga-

burkan barang bukti pelaku atau korban, bercak darah misalnya, yang 

sering dengan pencucian, biasanya cara pencucian pelaku terfokus pada 

bercak darah tersebut sehingga hanya bercak darah saja yang dicuci atau 

dipotong/dibakar, padahal pada pakaian selain bercak darah masih ada 

bercak keringat yang melekat terutama pada daerah tertentu misal di kerah 

leher pakaian, lengan ataupun bagian ketiak pakaian. Pada kasus jerat atau 

gantung diri yang pada umumnya didapatkan adanya kencing atau cairan 

mani yang keluar dari alat kelaminnya serta kotoran dari anusnya, hal 

tersebut merupakan akibat proses keadaan mati lemas (Asfiksia). Urine 

yang menempel pada celana atau kain sekitarnya atau dengan kata lain 

bercak urine tersebut seringkali diabaikan dalam pemeriksaan.  

Di samping itu pelaku secara tidak sengaja ataupun sengaja telah 

menyentuh kulitnya dengan benda-benda sekitarnya, sehingga adanya 

transfer trace evidence ke benda tersebut. Salah satu teknologi yakni DNA 

touch atau contact trace DNA.  Menurut Wickenheiser (2002), DNA touch 

hanyalah DNA yang ditransfer melalui sel kulit saat benda ditangani atau 

disentuh. Rerata manusia melakukan proses perubahan sel lama ke sel yang 

baru yakni sekitar 400.000 sel kulit per hari. 

Sampai saat ini di Indonesia, identifikasi personal melalui pemerik-

saan DNA touch (contact trace DNA) belum banyak diketahui, sehingga 

penelitian ini diharapkan dapat memberi jawaban pada hal-hal yang terkait 

dengan efektivitas penggunaan benda-benda (trace evidence) sebagai bahan 

identifikasi forensik.  





BAB II DEOXYRIBONUCLEID ACID (DNA) TOUCH 

6 

A. Identifikasi Forensik dengan Analisis DNA

Identifikasi melalui pemeriksaan analisis DNA, pada korban atau

barang bukti  yang sulit dikenali tidak lagi berdasarkan ciri-ciri fisik melain-

kan pada daerah (lokus) DNA korban atau barang bukti tersebut. Pemerik-

saan ini didasarkan bahwa DNA manusia ternyata bersifat individual dan 

spesifik, karena susunan DNA manusia adalah khas untuk setiap individu 

maka DNA dapat untuk digunakan membedakan individu satu dengan  

lainnya (Notosoehardjo, 2003). 

Asosiasi molekul DNA (yang sangat panjang) dengan protein 

membentuk kromatin. Kondensasi yang padat dari kromatin membentuk 

kromosom. Kromosom merupakan komponen penting dalam semua sel 

makhluk hidup, dimana dalam kromosom tersebut terdapat bagian DNA 

yang mendikte suatu sifat khusus yang disebut dengan gen (Muladno, 

2004). 

Deoxyribonucleid acid [DNA] merupakan polinukleotida. Monomernya 

adalah nukleotida. Setiap nukleotida tersusun oleh tiga komponen, yaitu 

molekul gula pentosa (deoxyribose), gugus phosphat dan basa nitrogen. Dua 

komponen pertama terdapat di semua nukleotida dengan susunan dan 

bentuk yang identik, sedangkan komponen ketiga (basa nitrogen) mem-

punyai susunan dan bentuk yang berbeda di dalam satu nukleotida dengan 

nukleotida lainnya. Basa nitrogen utama DNA adalah Guanin dan Adenin 

yang merupakan purin serta Sitosin dan Timin yang merupakan pirimidin. 

Urutan basa nitrogen yang membentuk DNA ini yang dapat mem-

bedakan antara individu satu dengan individu lainnya, karena urutan atau 

susunan basa-basa tersebut berbeda antara satu orang dengan orang 

lainnya (Notosoehardjo,2001; Murrai et al, 1996;  Suryohudoyo, 1995). 

Nukleotida saling berikatan melalui ikatan fosfodiesterase 5’-3’(tanda 

‘digunakan pada pemberian nomor unsur karbon pada ribose untuk 

membedakan dari pemberian nomor unsur-unsur pada basa N), antara 

fosfat pada C5 dari suatu nukleotida dengan C3 dari nukleotida lain. 

Dengan aturan ini, maka pada ujung-ujung rantai polinukleotida akan 

ditemukan fosfat pada ujung 5’ dan radikal OH pada ujung 3’. Basa Adenin 

(A) selalu berikatan dengan Thymin (T) dari nukleotida lain, sedangkan
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basa Guanin (G) dengan basa Cytosin (C) nukleotida lain. Adenin dan 

timin berikatan dengan dua ikatan hidrogen, sedangkan guanin dan cytosin 

berikatan dengan tiga ikatan hidrogen hingga lebih stabil.  Dengan 

demikian, ikatan G-C lebih kuat sekitar 50%, karena tambahan kekuatan 

ini dan juga karena interaksi yang saling bersusun, maka daerah-daerah 

DNA yang kaya akan ikatan G-C jauh lebih resisten terhadap proses 

denaturasi (proses pemisahan) daripada daerah-daerah yang kaya akan A 

dan T. 

Aturan yang membuat perpasangan A-T serta G-C disebut aturan 

Chargaff. Watson & Crick pada tahun 1953 menyimpulkan bahwa DNA 

mempunyai struktur helix ganda dengan rincian sebagai berikut : DNA 

disusun oleh 2 rantai polinukleotida yang basanya berpasangan dengan 

ikatan hidrogen, dengan aturan perpasangan A-T dan G-C. Antara 2 

untaian membentuk pasangan anti paralel, yaitu antara kedua untaian 

terdapat arah berlawanan, ujung 5’ P akan berhadapan dengan ujung 

3’OH. Antara 2 pasangan basa terdapat jarak sebesar 0,34 nm (3,4 A). 

Pasangan 2 untaian DNA membentuk suatu pilinan disekitar suatu sumbu 

dengan arah pilinan kekanan atau searah jarum jam. Setiap 10 basepair    (34 

A) akan membentuk satu pilinan atau perputaran 3600. Pilinan ini 

mempunyai diameter 20 A. 

Panjang keseluruhan DNA dalam kromosom haploid adalah 3000 

Megabasepair (3 X 109 basepair) dengan jarak antara basepair dalam DNA 

helix  adalah 0,34 nm (3,4A), sehingga panjang haploid DNA jika diren-

tangkan  sekitar 1 meter (Cannor, 1997). 
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Gambar 2.1. Struktur DNA 

Bahan DNA pada jaringan tubuh manusia sebagian besar  dijumpai 

pada nukleus atau inti sel. Oleh sebab itu DNA tersebut disebut dengan 

nuclear DNA (nuDNA) atau DNA inti atau core-DNA(c-DNA). Berbagai 

penelitian menunjukkan bahwa c-DNA manusia tersebar di dalam 23 

pasang kromosom. c-DNA sel anak merupakan gabungan c-DNA sel 

ovum (dari ibu) dan c-DNA spermatozoa (dari bapak).  Hal ini berakibat, 

c-DNA anak selalu merupakan kombinasi dari c-DNA ibu dan bapaknya 

penurunan bersifat parental, suatu pola penurunan yang kita kenal sebagai 

hukum Mendel.  

Sebagian besar DNA yang terletak dalam nukleus (cDNA) mem-

bentuk kromosom, namun juga terdapat DNA ekstrakromosom yang 

jumlahnya sangat kecil di dalam mitochondria (mtDNA), DNA yang 

terdapat di nukleus tersebut berkelompok menurut sifatnya masing-

masing, pada bagian persilangan dari keempat kaki kromosom (sentromer) 

berkumpul DNA yang bersifat chromosome-spesicific dan species-specific sedang 

pada keempat ujung kaki-kaki kromosom (telomer) berkumpul DNA yang 

besifat individual specific (Atmaja, 2005). 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj50eKewpzXAhXBMo8KHbuMBlUQjRwIBw&url=https://www.britannica.com/science/DNA-sequencing&psig=AOvVaw0BFShLBgdq2vvG1siYmb_p&ust=1509596162576997
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Pada genom manusia diketahui mengandung banyak sekali urutan 

DNA berulang, yang bervariasi dalam ukuran maupun panjangnya 

(Sudoyo, 2003).  Bagian DNA ini tersebar dalam seluruh genom manusia 

sehingga merupakan  multilokus dan dimiliki oleh semua orang tetapi 

masing-masing individu mempunyai jumlah pengulangan yang berbeda-

beda satu sama lain, maka kemungkinan dua individu mempunyai fragmen 

DNA yang sama adalah sangat kecil sekali  (Kirby, 1990).  Selain itu 

repetitive DNA mempunyai sifat : setiap individu tetap dan diturunkan dari 

orang tua dan bisa ditemukan disekeliling sentromer kromosomal. 

Tandem repetitive DNA dibagi menjadi microsatellit, minisatellit dan 

macrosatellit repeat. Microsatellit repeat bila kurang dari 1 kb(kilobasepair) dan 

repeat motif yang sering muncul adalah A, AC, AAAN (dimana N bisa 

nukleotida apa saja), AAN dan AG, yang biasanya disebut dengan ‘Short 

Tandem Repeat (STR)’. Minisatellite biasanya 1-30 kb (kilobasepair) panjangnya 

dengan mempunyai repeat motif lebih panjang daripada microsatellit repeat dan 

sering disebut ‘Long Tandem Repeat (LTR)’. Sedangkan macrosatellit repeat 

mempunyai panjang sampai megabase yang ditemukan diujung lengan 

kromosom (telomere) dan sentromere (Connor, 1997).  

Microsatellite repeat sering disebut dengan ‘STR (Short Tandem Repeat)’ 

merupakan daerah DNA dengan unit pengulangan (repeat motif) 3 sampai 

7 bp (Stimson,1997; Rose et.al,1990; Kusuma,2004; Buttler, 2005).  Jadi 

dengan kata lain, STR adalah  tandem repeat dengan repeat motifs yang amat 

pendek.  Pada setiap lokus STR, setiap individu memiliki 2 fragmen DNA 

yang masing-masing berasal dari orang tuanya. 

Keunggulan dari analisis DNA fingerprinting diantaranya karena DNA 

memiliki kestabilan pada sel somatik yang artinya gambaran DNA dari 

darah, sperma, rambut, organ dan sebagainya identik, sehingga cocok 

untuk digunakan sebagai bahan identifikasi (Jeffrey et.al, 1985). 

Analisis DNA Fingerprinting antara lain analisis melalui VNTR 

(Variable Number of Tandem Repeat) dan RFLP (Restriction Fragmen Length 

Polymorphisms).  VNTR analisis pemeriksaan DNA yang didasarkan pada 

perulangan urutan basa tertentu (core sequences), yang berulang dengan 

jumlah perulangan yang berbeda-beda antara seseorang dengan orang lain. 
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Daerah (region) dengan core sequences 1 sampai 30 kb(kilobasepair) dikenal 

istilah ‘minisatellite’ atau disebut dengan long Tandem Repeat (LTR)s. 

Sedangkan daerah DNA dengan core sequences kurang 1 kb(kilobasepair), 

dikenal dengan istilah ‘microsatellite’ atau disebut dengan Short Tandem Repeat 

(STR) (Stimsom,1997). Oleh karena banyaknya jumlah alel (pengulangan) 

yang ada, maka setiap alel yang sama relatif jarang ditemukan dalam 

populasi, sehingga polimorfisme ini amat informatif digunakan sebagai 

pembeda genetik antar individu.   

Lokus-lokus pada STR memiliki ukuran alel yang kecil (kurang dari 

300 basepair), maka dengan PCR dengan mudah diamplifikasi dan pada 

sampel yang mengalami degradasipun dapat dianalisis (Gill, 1991). 

Pada pemeriksaan  dengan analisis STR, mengingat DNA merupa-

kan sebuah rangkaian genetik yang sangat panjang, maka pemeriksaan 

yang dilakukan hanya pada beberapa lokus (daerah) DNA saja.  Analisis 

STR dapat dikerjakan dalam beberapa hari, yang lebih pendek daripada 

analisis RLFP yang memerlukan waktu beberapa minggu. Saat ini analisis 

STR tersebut yang paling sering digunakan dalam pemeriksaan identifikasi 

forensik (Sullivan, 1992 ; Roy, 1996).  Disamping itu juga analisis STR 

merupakan alat yang bagus dan efisien dalam forensic stain typing dari kasus 

kriminal dan paternitas ( Waiyawuth, 1998).  

 

B. Short  Tandem  Repeats - Combined Index DNA System 

[STRs-CODIS] 

Genom-genom eukariotik penuh dengan rangkaian pengulangan 

DNA. Unit-unit perulangan panjang bisa mengandung beberapa ratus 

hingga beberapa ribu dalam pengulangan inti. 

Daerah-daerah DNA dengan panjang unit-unit pengulangan (core 

sequence) kurang dari 1 kb (kilobasepair) disebut microsatellit atau short tandem 

repeat (STR) atau simple sequence repeat (SSR) (Cannor,1997; Buttler et 

al,2003). STR menjadi penanda pengulangan DNA yang populer karena 

lokus-lokus STR memiliki ukuran alel yang kecil ( kurang dari 1 kb dan 

rata-rata terbanyak 300 bp) maka dapat diamplifikasi dengan mudah 

dengan PCR dan sampel yang telah terdegradasipun dapat dianalisa. Hal 
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ini berkaitan dengan kenyataan bahwa kedua alel dari individu heterozigot 

memiliki ukuran sama karena ukuran pengulangannya kecil. Jumlah 

pengulangan dalam penanda STR bisa sangat beragam diantara individu 

sehingga efektif untuk tujuan identifikasi manusia (Buttler et.al, 2003). 

Ukuran alel STR yang kecil tersebut membuat penanda STR menjadi  

lebih baik untuk digunakan dalam aplikasi forensik, dimana banyak DNA 

yang rusak. Amplifikasi PCR dari sampel-sampel DNA yang rusak bisa 

diselesaikan dengan lebih baik dengan ukuran produk/penanda yang lebih 

kecil (Buttler et.al, 2003). 

STR mempunyai beberapa kelebihan jika digunakan sebagai identifi-

kasi forensik yaitu (Buttler et.al, 2003) : apat digunakan untuk DNA yang 

terdegradasi [karena fragmen DNA yang dibutuhkan lebih pendek], 

jumlah yang sedikit dari sample dapat digunakan ( melalui PCR ), proses 

analisis cepat, jumlah lokus yang potensial dianalisis jauh lebih besar dan 

kit analisis sudah tersedia. 

FBI (Federal Bureau Investigation) telah mendesain 13 lokus sebagai 

sistem identifikasi forensik nasional dengan bersinergis dengan Combined 

DNA Index System (CODIS) database, lokus STR tersebut meliputi TH01, 

TP0X, CSF1PO, vWA, FGA, D3S1358, D5S818, D7S820, D13S317, 

D16S539, D8S1179, D18S51, dan D21S11, ditambah dengan marker 

amelogenin yang digunakan untuk menentukan jenis kelamin korban 

(Buttler et.al, 2003; Kusuma, 2004). 
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Tabel  : Informasi 13 lokus CODIS ( Butler , 2001) 

Dari tabel diatas  ditunjukkan 13 lokus STR CODIS mengenai letak 

atau lokasi pada kromosom, pola pengulangan nukleotidanya dari tiap 

lokus serta kode akses pada GenBank. 

Gambar 2.2 Ilustrasi  perulangan pada lokus Short Tandem Repeat  (STR) 

(Butler , 2003) 

Diantara beberapa jenis penanda STR, pengulangan tetranukleotida 

(core sequence 4 bp seperti misalnya AATG pada gambar 2.2) menjadi lebih 

populer daripada dinukleotida atau trinukleotida, karena rentang ukuran 

alel yang sempit memungkinkan multifleksi  (Butler  2003). 
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Jumlah pengulangan dalam penanda STR itu sendiri sangatlah 

beragam diantara individu, sehingga sangat efektif untuk digunakan 

sebagai alat identifikasi manusia (Butler, 2003).  Short Tandem Repeat (STR) 

mempunyai beberapa kelebihan jika digunakan sebagai identifikasi 

forensik yaitu dapat digunakan untuk DNA yang terdegradasi karena 

fragmen DNA yang dibutuhkan lebih pendek, jumlah yang sedikit dari 

sampel dapat digunakan ( melalui PCR ), proses analisis cepat, jumlah 

lokus yang potensial dianalisis jauh lebih besar dan kit analisis sudah 

tersedia  ( Butler ,2001:2003: Nidom,2005). 

Tiga belas (13) lokus tersebut sebagai sistem identifikasi forensik 

nasional ditambah dengan marker amelogenin yang digunakan untuk 

menentukan jenis kelamin korban 

 
Gambar 2.3 lokasi lokus  DNA inti pada kromosom manusia (Butler, 

2003) 

 

Di antara beberapa jenis penanda STR, pengulangan tetranukleotida 

(core sequencenya 4 bp) menjadi lebih populer daripada dinukleotida atau 

trinukleotida, karena rentang ukuran alel yang sempit memungkinkan 

multifleksi. 

Lokus-lokus STR dibagi empat kategori (Buttler et.al, 2003): 

1. Pengulangan sederhana yang mengandung satu rangkaian pengu-

langan: TPOX, CSF1PO, D5S818, D13S317, D16S539. 
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2. Pengulangan sederhana dengan alel non-consensus: THO1, D18S51, 

D7S820. 

3. Pengulangan campuran dengan alel non-consensus: vWA, FGA, 

D3S1358, D8S1179. 

4. Pengulangan kompleks: D21S11 

CSF1PO adalah pengulangan tetranukleotida yang ditemukan dalam 

c-fms proto-oncogene untuk reseptor CSF-1 pada lengan panjang kromosom 5 

(5q33.3-34).  Lokus ini berukuran antara 295 – 327 basepair.  Alel yang 

umum mengandung pengulangan inti (core sequence repeat) T-A-G-A dan 

rentang alel berukuran 7 hingga 15 (Promega Corp, 2000;  Buttler et.al, 

2003). 

THO1 adalah pengulangan tetranukleotida sederhana yang ditemu-

kan dalam intron 1 dari gen tyrosine hydroxylase pada lengan pendek kromo-

som 11 (11p15.5). THO1 memiliki rangkaian sederhana dengan motif 

pengulangan T-C-A-T.  Lokus ini berukuran antara 179 – 203 basepair 

dengan variasi alel antara 5 sampai 11  ( Promega Corp, 2000).  

TPOX adalah pengulangan tetranukleotida sederhana yang  ditemu-

kan dalam intron 10 dari gen thyroid peroxidase pada lengan pendek kromo-

som 2 (2p23-pter).  Memiliki rangkaian motif pengulangan G-A-A-T.  

Lokus ini berukuran 224 – 252 basepair dengan variasi alel antara 6 – 13  

(Promega Corp, 2000).  

Lokus FGA merupakan pengulangan tetranukleotida campuran yang 

ditemukan dalam intron ketiga  dari   fibrinogen  manusia pada lengan 

panjang kromosom 4 (4q28).  FGA juga disebut sebagai FIBRA atau 

HUMFIBRA. Lokus tersebut mengandung pengulangan C-T-T-T.  

Berjumlah 15 hingga 35kali pengulangan (Butler JM, 2003).   

Lokus vWA merupakan pengulangan tetranukleotida campuran yang 

ditemukan dalam intron 40 dari gen von Willebrand Factor pada lengan 

pendek kromosom 12 (12p12-pter). Memiliki motif pengulangan (T-C-G-

T)(T-C-T-A). Lokus ini memiliki rentang ukuran 139 sampai 167 basepair 

dengan pola pengulangan sejumlah  antara 13 sampai 20 kali (Promega 

Corp, 2000;  Butler, 2003).   
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D13S317 merupakan lokus dengan pengulangan tetranukleotida 

sederhana yang ditemukan pada lengan panjang kromosom 13 (13q22-31).  

Memiliki motif pengulangan T-A-T-C.  Lokus ini memiliki ukuran 165 

sampai 197 basepair dengan pola pengulangan sejumlah 7 sampai 15 kali 

(Promega Corp, 2000; Butler, 2003).   

Lokus D7S820 merupakan pengulangan tetranukleotida sederhana 

yang ditemukan pada lengan panjang  kromosom 7 (7q11.21-22).  Memi-

liki motif pengulangan G-A-T-A.  Lokus ini memiliki rentang ukuran 215 

sampai 247 basepair dengan jumlah pola pengulangan  6 sampai 14 kali  ( 

Promega Corp, 2000; Butler, 2003).   

Lokus D16S539 merupakan pengulangan tetranukleotida yang 

ditemukan pada kromosom 16 (16q24-qter).  Memiliki motif pengulangan 

G-A-T-A.  Lokus ini memiliki rentang ukuran 264 sampai 304 basepair 

dengan pola pengulangan sejumlah antara 5,8  sampai 15 (Promega Corp, 

2000; Butler, 2003). D21S11 yang merupakan pengulangan tetranukleotida 

kompleks dengan motif pengulangan (T-C-T-A)(T-C-T-G) pada kromo-

som 21. Lokus ini sering digunakan dalam penegakan diagnostik pada 

kelainan Down Syndrome pada anak-anak  (Butler , 2003). 

Penentuan jenis kelamin melalui analisa DNA yakni system amelo-

genin karena system ini dapat dilakukan bersama dengan analisa STR. 

Amelogenin adalah sebuah gen yang mengkode protein yang terdapat 

pada kromosom seks ( X dan Y).  Gen amelogenin terdapat delesi 6 bp 

didalam intron 1 pada homolog X, sehingga bila amplifikasi PCR dari area 

ini dengan primer-primer mereka menghasilkan amplicon-amplicon 106 

bp dan 112 bp dari kromosom X dan Y. Eng dkk (1994) menggunakan 

sebuah set primer-primer tunggal yang menghasilkan 977 bp produk 

untuk kromosom X dan 788 bp fragmen untuk kromosom Y. 

 

C. DNA Touch 

Sesuai namanya, DNA touch digunakan untuk mengolah barang yang 

telah disentuh seseorang. DNA touch hanyalah DNA yang ditransfer 

melalui sel kulit saat benda disentuh (Wickenheiser, 2002).  
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DNA touch atau contact trace DNA mengacu pada DNA yang 

terlepaskan atau dipulihkan dari sel kulit (epitel) sehingga tertinggal/ 

melekat saat benda lain/seseorang menyentuh atau bersentuhan dengan 

benda-benda seperti pakaian, senjata atau benda lainnya. Pada lapisan 

paling atas kulit pada dasarnya "mati", keratinisasi dan kehilangan inti 

mereka. Serta menunjukkan bahwa sejumlah kecil DNA terfragmentasi 

ada di permukaan kulit (kita et al, 2007). 

Benda – benda yang telah tersentuh oleh tubuh manusia baik sengaja 

maupun tidak sengaja. Maka akan menimbulkan bekas yakni adanya 

bagian tubuh berupa kulit yang menempel  pada benda tersebut. Bekas 

tempelan tersebut berupa keratinisasi dari kulit, bercak keringat dan sidik 

jari serta kotoran. Keratinisasi didalamnya adanya sel epitel kulit yang 

sebagian masih utuh, sedangkan bercak keringat juga mengandung epitel 

sel glandular yang terlepas. Adanya sel epitel yang menempel pada benda 

yang tersentuh tersebut, atau istilah DNA touch atau contact transfer DNA 

ini bisa sebagai bahan identifikasi.  

Pada prinsipnya setiap sel somatik berinti bagian tubuh manusia dapat 

diambil sebagai sampel dalam pemeriksaan analisis DNA, karena setiap sel 

soamtik berinti dalam tubuh seseorang memiliki rangkaian DNA Identik 

(Notosoehardjo, 2003). 

Penelitian Quinones dan Daniel (2011) membuktikan bahwa adanya 

keringat membantu berkontribusi pada profil DNA yang diperoleh dari 

sampel DNA sentuhan. Penelitian ini menunjukkan bahwa asam nukleat 

bebas sel  (pada dasarnya fragmen DNA bebas yang tidak dienkapsulasi 

dalam inti sel) berkontribusi besar terhadap jumlah total DNA yang ada 

dalam sampel dengan asam nukleat bebas sel terdeteksi pada keringat 80% 

individu sehat diuji. Mereka juga menemukan bahwa, bersama dengan 

asam nukleat bebas sel, sel nukleasi hadir dalam sampel keringat yang 

diambil dari relawan. 

Pada epitel kulit, yang digunakan untuk DNA touch, DNA mito-

kondria (mtDNA) menjadi pilihan penting untuk identifikasi. Salah satu 

pertanyaan paling umum yang diajukan mengenai DNA touch adalah, 

“berapa banyak DNA yang diharapkan dapat ditransfer?” diberikan 
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beberapa keadaan tertentu. Kita dapat menggunakan informasi dari 

berbagai penelitian untuk memberi gambaran awal tentang berapa banyak 

DNA yang mungkin dapat ditemukan dari benda yang disentuh. Perlu 

diingat bahwa jumlah DNA yang dibutuhkan untuk menghasilkan profil 

DNA lengkap dengan amplifikasi yang tersedia secara komersial adalah 

sekitar 1 nanogram (ng) DNA dan sebagian profil dapat diperoleh dengan 

bahan awal yang kurang.  

 

Tabel 2.1. 

Ringkasan dari berbagai jumlah DNA yang terdeteksi dalam berbagai 

studi 

Jumlah 

DNA 

Rata-

rata 

Tipe kontak/ 

Substrat 

Sumber 

0-5,2 ng 0,52 ng Sentuhan gelas selama 

60 detik 

Daly et al, 2011 

0-14,8 ng 1,23 ng Kain yang dipegang 

selama 60 detik 

Daly et al, 2011 

0-169 ng 5,85 ng Kayu yang dipegang 

selama 60 detik 

Daly et al, 2011 

0,16-6,4ng - Sapuan tangan Bright & Petricevic, 

2003 

0-0,4 ng - Jari ditekan pada ber-

bagai substrat selama 

30 detik 

Alessandrini, et al 

2003 

0-50,8ng 1,7 ng Berbagai volume ba-

rang bukti kejahatan 

Raymond, et al 

(2009) 

- 4,3 ng Dompet yang dipe-

gang selama 60 detik 

Raymond, et al 

(2009) 

3,1-33ng 11,7 ng Dompet dipegang un-

tuk berbagai waktu 

Raymond, et al 

(2009) 

- 17,8 ng Pisau plastik dipegang 

untuk 15 menit 

van Oorschot and 

Jones (1997) 
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6,8 ng - Cangkir dipegang un-

tuk 15 menit 

van Oorschot and 

Jones (1997) 

34 ng - Gelas dipengang un-

tuk 15 menit 

van Oorschot and 

Jones (1997) 

- 51 ng Sarung tangan vinyl 

digunakan untuk 20-

90 menit 

van Oorschot and 

Jones (1997) 

- 11,68 ng kapas digosok dengan 

telapak tangan, jari, 

dan sisi tangan selama 

15 detik 

Goray, et al (2010) 

- 0,396 ng plastik digosok de-

ngan telapak tangan, 

jari, dan sisi tangan 

untuk 15 detik 

Goray, et al (2010) 

 

Pada transfer DNA telah menunjukkan bahwa DNA tidak selalu 

ditransfer melalui kontak saja. Lowe et al (1999) menemukan bahwa 12 

dari 30 subjek mengalihkan sedikit atau tidak DNA ke tabung steril setelah 

ditangani selama 10 detik. Djuric et al (2007) menemukan bahwa satu 

subjek memindahkan profil DNA yang bukan miliknya ke tabung steril. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah DNA yang tersedia untuk 

transfer meliputi : 

1. Status shedder 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa beberapa individu dapat 

dianggap sebagai "shedders yang baik", seseorang yang cenderung 

mengurangi atau melepaskan sel kulit pada tingkat yang lebih tinggi 

daripada yang lain (Lowe et al, 2002). Namun perlu dicatat bahwa 

penggunaan istilah "baik" dan "buruk" telah baru saja diperdebat-

kan karena penelitian lain telah menemukan bahwa hampir tidak 

mungkin untuk menentukan apakah seseorang adalah orang yang 

baik atau buruk seperti tes berulang pada orang yang sama. Pada 

hari yang berbeda dapat memberikan hasil yang sangat berbeda 
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(Phipps & Petricevic, 2006). 

2. Mencuci tangan 

Jika seseorang belum mencuci tangan mereka baru-baru ini cen-

derung ada lebih banyak DNA yang ada di permukaan tangan, saat 

mencuci akan menghilangkan banyak sel gudang di permukaan 

tangan. 

3. Kebiasaan pribadi 

Beberapa individu cenderung menyentuh wajah, mata, hidung, 

rambut, dll. Lebih sering daripada yang lain sehingga mengambil 

DNA dari daerah tersebut untuk dipindahkan ke hal berikutnya 

yang disentuh. Wickenheiser (2002) menggambarkan proses ini 

sebagai "memuat" jari-jari dengan DNA. 

4. Jenis Kontak 

Goray dkk (2010) menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti 

tekanan dan gesekan juga dapat berhubungan dengan berapa 

banyak DNA dipindahkan ke benda yang disentuh. Peningkatan 

jumlah tekanan yang diterapkan cenderung menyebabkan 

peningkatan jumlah DNA yang ditransfer dan penerapan gesekan 

pada kontak meningkatkan jumlah DNA yang ditransfer lebih jauh 

lagi. 

5. Substrat  

Permukaan kasar (kayu, beton, permukaan beralur) cenderung 

mengumpulkan dan mempertahankan DNA sel kulit lebih baik 

daripada permukaan yang halus. Inilah sebabnya mengapa ceng-

keraman dan daerah pemicu senapan, yang umumnya kasar, 

disadap untuk DNA sementara daerah halus dapat diproses untuk 

cetakan laten.  

6. Keringat 

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, keringat diketahui bisa 

meningkatkan jumlah DNA yang tersedia untuk transfer. Diper-

kirakan hal ini bisa terjadi karena dua alasan. Pertama, saat keringat 

menembus pori-pori seseorang dan masuk ke permukaan kulit, ia 

bisa mengumpulkan sel-sel di sepanjang jalan dan membersih-
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kannya ke permukaan (Wickenheiser, 2002). Kedua, penelitian 

yang telah disebutkan sebelumnya oleh Quinones dan Daniel 

(2011) menunjukkan bahwa keringat juga mengandung sel epitel 

dan asam nukleat bebas sel yang merupakan DNA tambahan yang 

tersedia untuk dipindahkan ke benda. 

Untuk menilai profil DNA touch melalui mengumpulkan informasi 

sebanyak mungkin, antara lain: 

1. Bentuk barang bukti, Benda kasar diperkirakan akan mengumpulkan

lebih banyak DNA sel kulit dibandingkan dengan barang halus.

2. Barang bukti memiliki celah, celah atau alur dimana DNA sel kulit

bisa terkumpul dan agak terlindungi. Contohnya mungkin berupa

pegangan senjata, tombol pada ponsel, atau keyboard komputer.

3. Apakah item di dalam ruangan (DNA diperkirakan bertahan lebih

lama), atau apakah di luar terpapar unsur-unsur (panas, kelembaban,

air, sinar UV, dan pertumbuhan bakteri yang mendegradasi DNA)?

4. Apakah item itu merupakan objek yang mungkin telah disentuh oleh

banyak orang (pegangan pintu bank, dsb.) Atau hanya dengan sangat

sedikit (senjata atau kemudi mobil, misalnya)?

Namun, tidak mungkin menentukan garis waktu yang tepat tentang

berapa lama bukti DNA, atau bukti biologis apa pun, bisa bertahan. Jelas 

bahwa penelitian tambahan diperlukan untuk membantu menjawab 

pertanyaan mengenai ketekunan bukti DNA touch yang sering diajukan 

oleh penyidik dan pengacara. 

D. Pengaruh Transfer DNA Sekunder

Berdasarkan beberapa penelitian terbaru ,transfer sekunder bisa dari

orang ke orang ke objek., orang ke objek  ke orang. dan  orang ke objek 

ke objek. Sifat transfer DNA bervariasi, umumnya tidak mungkin 

menentukan siapa yang mungkin menangani item terakhir. Hal yang sama 

berlaku untuk siapa yang paling sering menangani item. Misalnya, hanya 

karena profil DNA seseorang lebih lazim pada barang seperti ponsel, 

misalnya, ini tidak berarti mereka harus menangani telepon terakhir. Selain 

itu, bukan berarti ponsel pasti milik mereka karena lebih banyak DNA 
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mereka ada. Ini bisa berarti bahwa salah satu faktor yang cenderung 

meningkatkan jumlah DNA yang ditransfer (seperti yang dibahas di atas) 

adalah dalam permainan. Misalnya, mungkin itu adalah "shedder yang 

baik", atau mungkin ada beberapa kebiasaan pribadi yang menghasilkan 

jumlah DNA lebih besar di tangan mereka, atau mungkin saja mereka 

tidak mencuci tangan untuk jangka waktu yang lama. 

Benda macam apa yang mungkin mengandung DNA touch. Hampir 

semua item mungkin mengandung bukti DNA. Kuncinya adalah fokus 

pada barang-barang yang paling mungkin disentuh mengingat kejadian 

kriminal tertentu. Selain itu, penting untuk memilih item yang belum 

ditangani oleh banyak individu karena hasil DNA . 

Berikut ini adalah daftar singkat, tidak lengkap, dari beberapa barang 

yang mungkin diusap (swab) dan diserahkan ke laboratorium kejahatan 

untuk analisis DNA touch: 

 

Tabel- Barang bukti  sebagai bahan  DNA touch 

BARANG BUKTI JENIS KASUS 

Senjata api, gagang pisau, pegangan 

senjata 

Apa saja 

Selubung senjata Apa saja 

Setir mobil dan usapkendaraan 

bermotor lain 

Tabrakan mobil, pencurian mobil dll 

Sidik jari pada korban Apa saja 

Pengikat, borgol, tali sepatu Pencekikan, penculikan, pemerkosaan, 

dll 

Usap tangan dari tersangka Pencekikan, pemerkosaan 

Usap wajah dari korban anak-anak 

(pemukulan, penamparan) 

Kekerasan anak 

Usap dari anggota badan dikeluarkan 

dari bangkai hewan 

Perburuan liar 

Usap telpon seluler Perampokan, dll 

Usap leher korban Pencekikan 

Usap dari pakaian yang dirobek secara 

paksa 

Pemerkosaan, kekerasan, dll 

Kantong udara Kasus mengemudi dibawah pengaruh 
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(driving under influence) dan lainnya 

Alat Perampokan 

Kantong Kepemilikan obat bius 

Catatan permintaan kertas Perampokan bank 

Pakaian, topi, topeng, sarung tangan, 

kaca mata 

Apa saja 

 

Sumber barang bukti Bagian barang bukti Sumber DNA 

Alat pemukul atau 

senjata jenis 

Handel, ujung 

pegangan 

Keringat, kulit, darah, 

jaringan lain 

Topi, bandana, topeng Bagian dalam Keringat, rambut, 

ketombe 

Tisu wajah, cotton bud Bagian permukaan Mukus, darah, keringat, 

semen, sekret telinga 

Pakaian kotor Bagian permukaan Darah, keringat, semen 

Tusuk gigi Bagian ujung Saliva  

Puntung rokok Bagian bibir/ filter Saliva  

Perangko atau amplop Bagian yang dijilat Saliva  

Plester atau tali Bagian permukaan Kulit, keringat 

Botol, kaleng 

minuman, 

gelas/cangkir 

Bagian tepi atau 

bagian yang 

bersentuhan dengan 

bibir 

Saliva, keringat 

Kondom bekas Bagian permukaan 

luar atau dalam 

Semen, sel 

vagina/rektum 

Selimut, bantal, guling Bagian permukaan Keringat, rambut, 

semen, urin, saliva 

Peluru  Permukaan luar Darah, jaringan lain 

Bekas gigitan pada 

kulit atau pakaian 

Bagian permukaan Saliva 

Potongan kuku Kerokan kuku Darah,keringat, 

jaringan lain 
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Prinsip Pengambilan Spesimen dari Barang Bukti 

Ada beberapa prinsip dalam pengambilan dan pengumpulan 

spesimen dari barang bukti, diantaranya  

1. Semua barang bukti yang diperkirakan mengandung jaringan atau 

pernah mengalami kontak langsung dengan bagian tubuh orang yang 

hendak diidentifikasi harus dikumpulkan dan diambil menggunakan 

alat steril (pinset plastik sterile disposable, atau tangan yang bersarung 

tangan). 

2. Setiap barang bukti hendaknya dikemas tersendiri menggunakan 

amplop baru dan diberi label, kemudian dikirim ke laboratorium. 

3. Sarung tangan yang digunakan hendaknya steril, sekali pakai dan tidak 

mengandung bedak. 

4. Petugas menggunakan penutup rambut dan masker untuk mencegah 

kontaminasi barang bukti. 

5. Hindari kesalahan pelabelan spesimen. 

 

Pengambilan bahan pemeriksaan dalam konteks ini adalah meng-

ambil sebagian kecil dari barang bukti untuk dilakukan isolasi DNA. 

Pekerjaan ini membutuhkan keahlian khusus dan intuisi yang baik agar 

dapat memperkirakan bagian mana dari barang bukti yang mengandung 

nDNA yang memadai untuk diperiksa. Oleh karena itu, proses ini 

sebaiknya diserahkan kepada petugas laboratorium dan tidak dilakukan 

oleh petugas TKP. 

Petugas di lapangan hendaknya tidak memtong-motong barang bukti, 

misalnya memotong kain sprei atau sarung bantal, tetapi menyerahkan 

barang bukti dalam bentuk utuh ke laboratorium, agar tidak terjadi 

kesalahan pengambilan barang bukti dan kontaminasi. Di laboratorium, 

akan ditentukan bagian mana dari barang bukti yang paling mungkin 

mengandung DNA, kemudian diupayakan pengambilan sel-sel dari barang 

bukti tersebut. Selain itu, jika barang bukti tersebut terlalu kotor atau 

terkontaminasi, perlu didekontaminasi lebih dulu. Kesalahan pelabelan 

spesimen pemeriksaan perlu dihindari pada saat melakukan pengambilan 

darah yang berasal dua orang atau lebih dalam satu kesempatan. Peng-
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ambilan darah, kerokan epitel mukosa mulut, saliva atau rambut, harus 

dikerjakan satu per satu. Tidak boleh bersamaan. 

Teknik Pengambilan dan Pengumpulan Sampel DNA Touch 

Banyak penyelidik TKP dan laboratorium menguji DNA touch 

dengan menggunakan metode swabbing atau pemotongan basah/kering. 

Bila metode swabbing digunakan, permukaan barang biasanya digosok 

dengan kapas basah swab, diikuti dengan kapas kering dalam upaya 

mengumpulkan sel kulit yang mungkin. Berikut berbagai metode untuk 

DNA sentuhan: 1,7.9 

1. Metode swabbing basah / kering disarankan untuk permukaan keras,

barang tidak berpori seperti logam, kaca atau plastik, dan dapat

dilakukan dengan mudah di TKP dengan risiko kontaminasi yang

terbatas DNA eksogen (misalnya dari orang yang mengumpulkan

sampel, atau dari permukaan / objek terdekat).

2. Metode pemotongan dapat digunakan untuk barang lembut, seperti

pakaian, di mana kain dari area yang diminati dipotong untuk

mengumpulkan kemungkinan sel.

3. Metode gesekan  dan angkat pita , dimana permukaan barang lembut/

berpori digores dengan pisau bedah steril. Bisa juga diambil sampel

dengan sepotong kecil Scotch Tape, atau bagian perekat dari Catatan

Pasca-It, untuk mengumpulkan kemungkinan sel kulit.

Metode swabbing dan metode pemotogan dapat berhasil pada

banyak item bukti. Namun, keduanya memiliki keterbatasan menem-

patkan substrat yang tidak perlu (kapas itu sendiri atau stek kain) ke dalam 

tabung pengolahan DNA kecil. Ada sejumlah substrat terbatas yang dapat 

ditempatkan di dalam tabung, dan substrat itu sendiri dapat "menjebak" 

beberapa sel selama pemrosesan, mengurangi kemungkinan memperoleh 

hasil. 

Analis yang menggunakan metode scraping atau tape lift akan mem-

fokuskan pengambilan sampelnya ke area kerusakan, atau daerah dimana 

pelaku diyakini memiliki memiliki kontak paling banyak. Melalui peng-

gunaan metode sampling ini, area sekitar ukuran tangan orang dewasa bisa 
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dijadikan sampel. Kerokan/tape/catatan Post-it itu kemudian ditempat-

kan langsung di tabung ekstraksi. Lab menggunakan pra-tape yang dirawat 

(biasanya terkena UV Cross-linker) dan juga akan memproses potongan 

kosong tape di samping sampel bukti untuk memastikan bahwa tidak ada 

DNA yang diperkenalkan melalui kontaminasi adventif dari produsen. 

Perlu dicatat bahwa perekat dapat menjadi masalah selama prosedur 

ekstraksi DNA, dan karena itu, penyidik harus memastikan bahwa lab 

pilihan mereka memiliki prosedur ekstraksi yang divalidasi, yang berhasil 

menghilangkan perekat tanpa mempengaruhi hasil DNA. Metode gesekan 

dan pengangkatan tape memungkinkan area permukaan yang lebih besar 

dijadikan sampel dibandingkan dengan metode pemotongan. Peningkatan 

luas permukaan meningkatkan kemungkinan pulihnya lebih banyak kulit 

sel, yang meningkatkan peluang untuk mendapatkan sebuah profil DNA.7 

Seperti disebutkan, metode pengangkatan atau pengangkatan gips ideal 

dalam situasi di mana ilmuwan dapat menemukan area pada item yang 

paling jelas mengandung sel kulit pelaku. Jika pakaian ditinggalkan di TKP 

oleh pelaku, titik tekanan pada pakaian seperti leher bagian dalam kemeja 

atau area ikat kepala bagian atas topi adalah kandidat yang sangat baik 

untuk metode sampling ini. Dalam kasus penyerangan seksual dimana 

pakaian korban telah dikeluarkan oleh pelaku, area seperti ikat pinggang 

mungkin mengandung sel-sel yang memadai milik pelaku untuk meng-

hasilkan profil. 

Merupakan praktik standar bagi petugas TKP untuk memakai alat 

pelindung diri  (ADP) seperti sarung tangan, masker wajah, jaring rambut, 

dan terkadang jas dari seluruh tubuh. Saat mengumpulkan barang-barang 

DNA sentuhan yang potensial di TKP, sangatlah penting bahwa sebanyak 

mungkin APD dipakai untuk membatasi kemungkinan kontaminasi me-

lalui kulit yang terpapar, rambut tumpah, keringat, atau air liur. Hal ini tidak 

biasa untuk mendeteksi profil DNA dari detektif, paramedis, dan peme-

riksa medis karena adanya bukti dari kasus yang dingin dan penting 

dilakukan tindakan pencegahan ekstra di TKP modern. Sentuhan bukti 

jenis DNA juga harus dikumpulkan dengan forcep sekali pakai (bukan 

sarung tangan) dan setiap item ditempatkan di tas terpisah. Hal ini juga 
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ideal untuk debu untuk cetakan dengan sikat sekali pakai dan alikuot sekali 

pakai bubuk jika tersedia karena DNA dapat diperoleh dari sidik jari laten, 

dan karena itu langkah-langkah untuk menghindari kontaminasi silang 

perlu dipertimbangkan. 

Metode swabbing basah/kering biasanya digunakan di TKP. Tidak 

disarankan agar metode pengetatan atau pengangkatan tape dicoba di TKP 

karena kemungkinan meningkat mengkontaminasi bukti/sampel dengan 

DNA eksogen serta potensi kehilangan sampel di lingkungan yang tidak 

terkendali. Ada juga risiko tambahan dari pemeriksa TKP yang memo-

tongnya - sendiri pada pisau bedah dengan mencoba mengikis barang di 

lapangan. Disarankan agar item DNA touch yang bisa diuntungkan dari 

pengambilan sampel dengan metode scraping atau tape lift dikumpulkan 

dan dikirim ke laboratorium forensik dimana mereka dapat dijadikan 

contoh di lingkungan yang lebih steril. 
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A. Identifikasi

Identifikasi berasal dari kata Identify yang artinya meneliti, menelaah.

Identifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, 

meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari “kebutuhan” 

lapangan. Secara intensitas kebutuhan dapat dikategorikan (dua) macam 

yakni kebutuhan terasa yang sifatnya mendesak dan kebutuhan terduga 

yang sifatnya tidak mendesak. 

Fungsi dan tujuan identifikasi kebutuhan program untuk mengetahui 

berbagai masalah atau kebutuhan program yang diinginkan masyarakat. 

Untuk mengetahui berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan untuk 

pendukung pelaksanaan program dan mempermudah dalam menyusun 

rencana program yang akan dilaksanakan. 

Fungsi agar program yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Data yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar penyu-

sunan rencana program yang dapat di pengaruhi pengelola program. 

Sebagai bahan informasi bagi pihak lain yang membutuhkan Identifikasi 

merupakan proses pengenalan jati diri yang pertama kali diperkenalkan 

oleh Alfonsus Bertillon (1853-1914), seorang dokter berkebangsaan 

Perancis. Teknik identifikasi ini semakin berkembang setelah kepolisian 

Perancis berhasil menemukan banyak pelaku tindakan kriminal. Saat ini 

proses identifikasi telah dimanfaatkan untuk kepentingan asuransi, penen-

tuan keturunan, ahli waris, penyebab kecelakaan dan kematian seseorang, 

menemukan orang hilang, serta menentukan apakah seseorang dapat 

dinyatakan bebas dari hukuman. Proses ini juga sangat diperlukan dalam 

identifikasi korban bencana massal (Disaster Victim Identification/DVI), baik 

yang disebabkan oleh alam (gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir) 

maupun ulah manusia (kecelakaan darat, udara, laut, kebakaran hutan serta 

terorisme) (Singh, 2008). 

1. Identifikasi orang hidup

Identifikasi  seorang individu adalah pengenalan individu berdasarkan

ciri-ciri atau sifat-sifat yang membedakannya dari individu lain. Identifikasi 

di sini mencakup korban hidup dan korban mati. 
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Identifikasi orang hidup pada dasarnya meliputi: anatomi, odon-

tologis dan golongan darah. Pada identifikasi dilakukan pemeriksaan dan 

pengamatan menyeluruh yang terdiri antara lain : 

a. Pemeriksaan Fisik  yang meliputi antara lain :

-  Umur, jenis kelamin dan tinggi badan

-  Deformitas

-  Parut, tattoo

-  Gigi, warna mata, kulit dan rambut

-  Ukuran sepatu dan topi

-  Disabilitas  (tuli, buta)

b. Pemeriksaan sidik jari.

c. Penentuan golongan darah.

d. Ciri-ciri tubuh tertentu (perawakan, cara berjalan)

e. Fotografi

f. Benda-benda milik pribadi (KTP, SIM, ijasah, cincin kawin, pakaian)

2. Identifikasi orang mati/sisa-sisa manusia

Identifikasi pada korban mati dapat dilakukan terhadap:

- Jenasah yang masih utuh dan baru

- Jenasah yang sudah membusuk, utuh maupun tidak utuh

- Bagian-bagian dari tubuh jenasah atau kerangka

Identifikasi forensik memberi pengaruh besar terhadap proses 

berjalannya sistem pengadilan. Istilah forensik (for the courts) sendiri berarti 

“untuk pengadilan”  menunjukkan  bahwa  tujuan  utama  forensik  adalah 

memberikan bukti-bukti aktual dan temuan yang diperlukan dalam 

penegakan hukum di pengadilan. Kedokteran forensik bersama kepolisian 

saat ini menggunakan sistem identifikasi dalam merekonstruksi kejahatan, 

salah satunya pada kasus penemuan mayat (Murnaghan, 2012). 

Pada kasus penemuan mayat,  identifikasi forensik pada sisa-sisa 

tubuh manusia sangatlah penting baik untuk alasan hukum maupun 

kemanusiaan. Proses identifikasi dilakukan untuk mengetahui apakah sisa-

sisa tubuh berasal dari manusia atau bukan, jati diri mayat, penyebab 
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kematian, dan perkiraan waktu kematian berdasarkan data sebelum sese-

orang meninggal/hilang (antemortem data/AMD) untuk dibandingkan 

dengan temuan pada mayat (postmortem data/PMD) (ICRC, 2013). Identifi-

kasi akan menjadi lebih sulit jika mayat sudah tidak dapat dikenali lagi, 

misalnya pada korban bencana alam, kecelakaan yang menewaskan banyak 

orang serta pada kasus mutilasi, dimana potongan-potongan yang ditemu-

kan mungkin tidak lengkap. Pada kasus seperti ini, dokter diharapkan 

dapat memberikan penjelasan kepada penyidik dalam hal perkiraan saat 

kematian, usia,  jenis kelamin,  tinggi badan, dan ras, serta asal sisa-sisa 

potongan tubuh (RSBO, 2013). 

 

B. Metodologi Identifikasi 

Dalam proses identifikasi dikenal dua jenis metodologi identifikasi, 

yaitu metodologi komparatif dan metodologi rekonstruktif. 

Metodologi komparatif digunakan apabila terdapat Ante Mortem 

Data dan Post Mortem Data untuk disesuaikan. Ante Mortem Data biasa-

nya didapat dari sanak keluarga dan teman-teman dekat. Yang merupakan 

Ante Mortem Data adalah informasi pribadi secara umum/informasi 

sosial (nama, usia, alamat tempat tinggal, tempat bekerja, status pernikahan 

dan sebagainya), gambaran fisik (tinggi dan berat badan, warna mata dan 

rambut), riwayat kesehatan dan gigi (penyakit, fraktur, gigi yang hilang, dan 

mahkota gigi), ciri khas (kebiasaan, skar, tanda lahir dan tato), pakaian dan 

benda-benda lain yang terakhir kali dipakai, serta hal-hal yang diduga 

berhubungan dengan hilangnya seseorang. Metodologi ini biasa dipakai 

pada mayat yang masih utuh pada komunitas yang terbatas. 

Metodologi rekonstruktif digunakan apabila tidak tersedia Ante 

Mortem Data dengan menyusun kembali sisa-sisa potongan tubuh manu-

sia yang tidak utuh lagi pada komunitas yang tidak terbatas seperti misalnya 

pada kasus mutilasi ataupun bencana  massal.  Yang  merupakan  Post 

Mortem Data  adalah  informasi  umum tentang  sisa tubuh (rentang usia, 

jenis kelamin, tinggi), fakta-fakta medis dan dental (tanda fraktur lama, 

bekas operasi, kondisi gigi, misalnya tambalan gigi), trauma dan kerusakan 

post-mortem, informasi mengenai sidik jari, DNA, pakaian dan benda- 
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benda lain yang ditemukan bersama/dekat sisa tubuh, informasi tam-

bahan, seperti: dimana dan bagaimana sisa tubuh ditemukan berdasarkan 

pengakuan para saksi (ICRC, 2013). 

Pada kasus bencana massal, Interpol menentukan identifikasi (DVI) 

yang dipakai, yaitu (Singh, 2008): 

1. Identifikasi primer  (primary identifier),  yaitu  gigi geligi (dental 

record/DR), sidik jari (finger print/FP), dan DNA. 

2. Identifikasi sekunder (secondary identifier), yaitu visual (photography/PG), 

properti (property/P), medis (medical/M). 

Dalam mengidentifikasi sisa-sisa tubuh manusia, ada tiga tahapan 

yang perlu dilaksanakan, yaitu penelitian latar belakang, penemuan sisa-sisa 

tubuh, serta analisis laboratorium dan rekonsilasi. Dalam mencari latar 

belakang, diperlukan Ante Mortem Data yang bisa didapat dari wawancara 

anggota keluarga, para saksi, dokter, dokter gigi, ataupun dari laporan/data 

tertulis seperti rekam medis, surat keterangan kepolisian, sidik jari, dan 

fotograf (ICRC, 2013). 

Identifikasi dimulai dari metode yang sangat sederhana sampai yang 

rumit. Metode yang sederhana misalnya dengan cara visual (mengamati 

profil luar tubuh dan wajah), kepemilikan identitas yang masih melekat 

pada tubuh mayat (misalnya: pakaian, perhiasan, tato, dll) serta dokumen-

tasi seperti foto diri, foto keluarga, SIM, dll. Metode sederhana kemudian 

dilanjutkan dengan metode ilmiah, yaitu pemeriksaan sidik jari, serologi, 

odontologi, antropologi, dan biologi yang hasilnya lebih spesifik pada 

seseorang. Metodologi selanjutnya adalah teknik superimposisi, yaitu 

pemeriksaan identitas seseorang dengan membandingkan korban semasa 

hidupnya dengan tengkorak yang ditemukan. Metodologi ini menjadi sulit 

jika foto korban tidak ada atau jelek kualitasnya, serta apabila tengkorak 

sudah hancur/tidak berbentuk lagi (Singh, 2008). 

 

C. Sumber Identifikasi 

Dalam  mengidentifikasi suatu mayat,  ada beberapa sumber dan data 

yang dapat dipergunakan, yaitu (Idries, 2011; ICRC, 2013) : 
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1. Visual/penampilan  wajah  dan  tubuh  mayat  yang  ditunjukkan  

kepada pihak keluarga dapat membantu apabila keadaan mayat tidak 

rusak berat atau belum mengalami pembusukan. 

2. Dokumen seperti KTP, SIM, paspor, dan kartu identitas lainnya juga 

dapat membantu proses identifikasi. Akan tetapi, dalam kasus pem-

bunuhan biasanya pelaku memusnahkan kartu identitas. 

3. Sidik jari setiap orang memiliki pola/kontur yang berbeda, sehingga 

dapat menggambarkan diri seseorang. Akan tetapi metode ini dapat 

digunakan jika belum terjadi pembusukan pada mayat. 

4. Gigi  setiap  orang  memiliki  bentuk  yang  khas,  sehingga  dapat  di-

pakai dalam proses identifikasi meskipun mayat sudah mengalami 

pembusukan. 

5. X-Ray yang paling baik untuk dibandingkan dengan AMD adalah 

foto kepala dan pelvis. 

6. DNA yang didapat dari darah, rambut, cairan semen, gigi, dan 

jaringan lainnya sangat berbeda pada setiap orang, sehingga dapat 

dibandingkan dengan AMD atau dibandingkan dengan DNA 

keluarga. 

7. Sisa tulang  yang  diperiksa dapat  menentukan usia,  tinggi  badan,  

jenis kelamin bahkan ras seseorang dengan banyak formula yang telah 

ditentukan. 

8. Pakaian, perhiasaan, tato dan bentuk fisik seseorang juga dapat 

membantu proses identifikasi apabila mayat tidak dalam keadaan 

busuk dan hancur. 
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Menentukan identitas personal dengan tepat amat penting dalam 

penyidikan karena adanya kekeliruan dapat berakibat fatal dalam proses 

peradilan. Sehingga identifikasi personal merupakan suatu masalah dalam 

kasus pidana maupun perdata. (Idries, 1997). 

 Prinsip proses identifikasi personal korban meninggal di bidang 

forensik merupakan serangkaian tindakan pembandingan data hasil peme-

riksaan terhadap mayat (data postmortem) dengan data tersangka korban saat 

masih hidup (data antemortem). Dengan adanya kesesuaian antara data 

antemortem dan data postmortem, akan mempersempit jumlah orang yang 

diduga sebagai korban. Dengan demikian hal ini akan semakin memper-

kuat dugaan bahwa korban adalah benar-benar orang yang telah diduga 

selama ini.  

Metode identifikasi dalam kedokteran forensik diantaranya sidik jari 

eksklusif. Saat ini metode identifikasi telah berkembang ke arah forensik 

molekuler. Forensik molekular pertamakali diperkenalkan oleh Sir Alex 

Jefreys tahun 1985, yang memanfaatkan pengetahuan kedokteran dan 

biologi pada tingkat molekul atau DNA (Deoxyribonucleotic acid). 

Deoxyribonucleotic acid [DNA] merupakan unit keturunan terkecil dan 

terdapat pada semua mahluk hidup mulai dari mikroorganisme sampai 

organisme tingkat tinggi seperti manusia, hewan dan tanaman. Setiap 

jaringan mempunyai kandungan DNA yang berbeda-beda tergantung 

struktur serta komposisi selnya.  Jaringan dengan banyak sel berinti dan 

sedikit jaringan ikat umumnya mempunyai kadar DNA tinggi 

(Notosoehardjo, 2000 : Butler, 2005).  

Salah satu teknologi pemeriksaan analisa DNA melalui DNA Touch 

atau Contact Trace DNA  yang dalam bahasa Indonesianya berarti jejak 

kontak DNA. DNA touch mengacu pada DNA yang berasal dari sel kulit 

(epitel) yang tertinggal saat seseorang menyentuh atau bersentuhan dengan 

benda-benda [property], seperti pakaian, senjata, atau benda lainnya. 

Sekitar 400.000 sel kulit per hari, pada kulit manusia mengalami proses 

perubahan atau pergantian. Sel epitel ini bisa diangkat dengan selotip, 

diseka dengan ujung cutton bud, atau bahkan tergores dari pakaian korban, 

atau benda-benda yang tersentuh atau menempelnya.  
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Dengan ‘DNA touch’ yang merupakan teknologi modern, tindakan 

sederhana untuk memungut benda atau menyentuh permukaan bisa 

menyebabkan identifikasi. Di dunia analis DNA forensik, analisis 

"sentuhan" sampel DNA tidak lagi menjadi pengecualian aturan, itu adalah 

norma. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak hanya sejumlah bukti bukti 

DNA yang dikirim ke laboratorium karena analisis melejit, namun jumlah 

artikel jurnal mengenai DNA touch dan transfer DNA (baik primer mau-

pun sekunder) juga meningkat pesat.  

Kita dkk 2011, melakukan eksperimen yang menunjukkan bahwa 

sejumlah kecil DNA terfragmentasi ada di permukaan kulit dan mereka 

berteori bahwa fragmen DNA ini dapat terus-menerus dikosongkan dari 

lapisan kulit yang dapat dikuliti dan keringat itu juga mengandung DNA 

yang terfragmentasi. Kemudian penelitian oleh Quinones dan Daniel 

(2011) membuktikan bahwa kehadiran keringat membantu berkontribusi 

pada profil DNA yang diperoleh dari sampel DNA touch. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa asam nukleat bebas sel, atau DNA, (pada dasarnya 

fragmen DNA bebas mengambang yang tidak dienkapsulasi dalam inti sel) 

berkontribusi besar terhadap jumlah total DNA yang ada dalam sampel 

dengan DNA terdeteksi pada keringat 80% sehat individu diuji. Mereka 

juga menemukan bahwa, bersama dengan DNA, sel nukleat hadir dalam 

sampel keringat yang diambil dari relawan.  

Pada pembahasan ini, diawali dengan ekstraksi dan isolasi  DNA 

sampel [swab jam tangan dan swab buccal], melalui reagen DNAzol.  Hasil 

ekstraksi DNA sampel tersebut dilanjutkan dengan pengukuran kadar 

DNA dan kemurnian DNA sampel dengan menggunakan UV-Visible 

Spectrophotometer  pada panjang gelombang 260 nm (λ260 nm). 
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Tabel 4.1. 

Rerata kadar dan kemurnian DNA hasil isolasi dari swab jam tangan dan 

swab buccal 

Sampel 
Rerata kadar DNA 

(g/ml) 

Rerata kemurnian DNA 
( λ260 nm/ λ280 nm) 

Swab buccal 167,89 ± 85,71 1,79 ± 0,71 

Swab jam tangan 59,19 ± 5,58 1,69 ± 0,76 

Tabel 4.1 menunjukkan hasil ekstraksi-isolasi DNA dari swab buccal 

dan swab properti [jam tangan/arloji] mendapatkan rerata kadar DNA 

dari swab buccal yakni 167,89 ± 85,71 g/ml dengan rerata kemurnian 

DNA sebesar 1,79 ± 0,71. Sedangkan sampel DNA dari swab property 

[jam tangan/arloji] menghasilkan rerata kadar DNA : 59,19 ± 5,58 g/ml 

dengan rerata kemurnian DNA : 1,69 ± 0,76. Kesemua rerata DNA 

sampel  masih berada pada kisaran minimal kadar DNA untuk DNA 

typing yakni 0,25 ng dengan kemurnian 1,8 – 2. Hal ini menunjukkan hasil 

ekstraksi-isolasi DNA dari swab jam tangan dan swab buccal rerata kadar 

dan kemurnian DNA memenuhi syarat untuk amplifikasi PCR. Kadar 

minimal 0,5ng dan kemurnian antara 1 -8. (Notosoehardjo,1999 : Butler, 

2005). 

Dalam pemeriksaan analisis DNA, Kadar DNA merupakan faktor 

penting terhadap keberhasilan amplifikasi pada sampel-sampel DNA. Jika 

terjadi penurunan kadar DNA hinggá 1 ng berpotensi terhadap penurunan 

kemampuan deteksi STR hinggá 95% (Butler, 2005). Integritas DNA 

merupakan sebuah hal yang utama bagi pemeriksaan DNA forensik.  Hal 

ini mengandung pengertian bahwa meski pemeriksan kadar DNA yang 

diperoleh relatif tinggi, namun bila DNA telah mengalami fragmentasi 

atau degradasi , maka kadar DNA yang tinggi, menjadi sebuah hal yang 

kurang berarti.  

Pengukuran kadar dan kemurnian DNA melalui UV-spectrophotometer. 

Cara kerja UV spectrophotometer didasarkan pada prinsip iradiasi sinar UV 

yang diserap oleh larutan DNA dan protein  yang berbanding lurus dengan 
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banyaknya DNA dan protein dalam larutan sampel. Untuk absorbsi 

maksimum DNA  pada panjang gelombang 260 nm sedangkan absorbsi 

maksimum protein dicapai pada panjang  gelombang 280 nm 

(Muladno,2002). 

Selain kadar DNA juga dibutuhkan kualitas DNA yang mencukupi 

yaitu DNA yang digunakan harus dalam kondisi terdegradasi seminimal 

mungkin (Butler, 2003). Apabila DNA mengalami kondisi terdegradasi 

parah, maka mengakibatkan primer tidak dapat menempel pada DNA 

target yang akan digandakan (Muladno, 2002). 

Memang sejauh ini penelitian tentang STR CODIS secara keselu-

ruhan belum pernah dilaporkan, hanya beberapa primer saja. Beberapa 

penelitian yang pernah dilakukan dari beberapalokus STR CODIS. Kete-

patan penelitian pada lokus THO1, CSF1PO, TPOX telah dilaporkan 

pada beberapa penelitian antara lain: populasi kromosom dan sekuen alel 

pada lokus THO1 (Van Oorshot, 1996), populasi di Thailand dengan 8 

lokus STR termasuk THO1, TPOX, CSF1PO dan vWA (Sueblinvong T 

et al, 1999) serta penelitian Chang - En Pu (1998) populasi warga cina di 

Taiwan dengan STR, penelitian A.Foreman et al (1998) variasi genetik 

dalam Caucasia, Ching - Mei et al (1999) meneliti variasi genetik pada 

populasi warga Philipina dan Thailand yang tinggal di Taiwan mengguna-

kan 9 lokus STR. Sedangkan di Indonesia, Novita (2005) meneliti pola alel 

THO1 pada populasi Batak di Surabaya dan Kusuma (2002) populasi 

lokus D1S80 dan D17S5 di Surabaya. Metode typing STR loci terutama 

THO1 merupakan metode yang masuk akal, kuat dan efisien sehingga 

merupakan metode yang bermanfaat pada kasus-kasus forensik  (Van 

Oorschot, 1996). Nidom (2005), mengatakan 5 sampai 6 lokus STR 

memiliki nilai perbandingan 1 : 100 milyard. Sehingga pada prinsipnya 

mengenai jumlah lokus yang diperiksa adalah semakin banyak lokus yang 

digunakan pemeriksaan semakin baik nilai akurasinya. 

Federal Beraue Investigation [FBI] bersinergis dengan CODIS telah 

mendesain 16 lokus STR untuk sebagai rekomendasi dalam pemeriksaan 

identifikasi forensik atau paternitas (Kusuma, 2004).  Mengenai syarat 

minimal jumlah lokus STR yang digunakan untuk pemeriksaan sampai saat 
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ini belum ada kesepakatan.  Ada beberapa laboratorium mensyaratkan 

minimal 3 lokus untuk pemeriksaan paternitas atau identifikasi DNA, di 

TDC Universitas Airlangga melakukan 7 - 8 lokus ( Kusuma, 2004 ), 

sedang di Jakarta (Atmaja, 2005) melekukan 9 lokus ditambah lokus 

Amelogenin dalam paternity test.  Nidom (2005), mengatakan 5 sampai 6 lokus 

STR memiliki nilai perbandingan 1 : 100 milyard.  Sehingga pada 

prinsipnya mengenai jumlah lokus yang diperiksa adalah semakin banyak 

lokus yang digunakan pemeriksaan semakin baik nilai akurasinya. 

Analisis STR pada pembahasan ini direncanakan mengunakan lokus 

THO1, TPOX, dan CSF1PO. Ketepatan penelitian pada lokus THO1, 

TPOX dan CSF1PO telah dilaporkan pada beberapa penelitian antara lain: 

populasi kromosom dan sekuen alel  pada lokus THO1 (Van Oorshot, 

1996), populasi di Thailand dengan 8 lokus STR termasuk THO1, TPOX, 

CSF1PO dan vWA (Sueblinvong T et al, 1999) serta penelitian Chang - 

En Pu (1998) populasi warga cina di Taiwan dengan STR, penelitian 

A.Foreman et al (1998) variasi genetik dalam Caucasia, Ching - Mei et al 

(1999) meneliti variasi genetik pada populasi warga Philipina dan Thailand 

yang tinggal di Taiwan menggunakan 9 lokus STR. Sedangkan di Indo-

nesia, Novita (2005) meneliti pola alel THO1 pada populasi Batak di 

Surabaya dan Kusuma (2002) populasi lokus D1S80 dan D17S5 di 

Surabaya. Metode typing STR loci terutama THO1 merupakan metode yang 

masuk akal, kuat dan efisien sehingga merupakan metode yang bermanfaat 

pada kasus-kasus forensik  (Van Oorschot, 1996). 

Proses PCR menggunakan primer pada lokus STR CODIS [THO1, 

CSF1PO, TPOX] seperti tampak pada gambar dibawah ini : 
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Gambar  4.1.  

Hasil visualisasi PCR  STR CODIS lokus THO1 [156 – 195 bp] 

                         

Gambar 4.1., di atas menunjukkan visualisasi hasil PCR dengan Polyacrylamid 

Agarose Composite Gel Elektroforesis [PAGE] dengan pengecatan Silver Staining pada 

Short Tandem Repeat - Combined DNA Index System [STR- CODIS] lokus THO1 

[amplicont product 156  – 195 bp] pada semua sampel  terdeteksi [deteksi +] pada 

kontrol positif [K562] : 9,3:9,3 

 

 

 

 

         K-        K+        A           B          C          A”        B”        C”         M 

500 bp 

100 bp 

200 bp 

--     9,3:9,3     9:9,3     9:9,3     8:9,3     9:9,3   9:9,3     9,3:9,3   Deteksi Alel           

Keterangan  
 
K-  :  Kontrol negatif 
K+ :  Kontrol positif 
A    :  Swab buccal –A 
B    :  Swab buccal – B 
C    :  Swab buccal – C 
A”  :  Swab arloji – A 
B”  :  Swab arloji – B 
C”  :  Swab arloji – C 
M   :  Marker  
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Gambar  4.2. 

Hasil visualisasi PCR  STR CODIS lokus CSF1PO [321 – 357 bp] 

Gambar 4.2., di atas menunjukkan visualisasi hasil PCR dengan PAGE 

dengan pengecatan Silver Staining pada STR CODIS lokus CSF1PO [amplicont 

product 321–357 bp] pada semua sampel  terdeteksi [deteksi +] pada kontrol positif 

[K562] : 9 : 10. 

 

Gambar  4.3. 

Hasil visualisasi PCR  STR CODIS lokus TPOX  [262 – 290 bp] 

500 bp 

100 bp 

200 bp 

100  bp 

 A B          C          A”        B”        C”         K+       M         K- Keterangan

K- : Kontrol negatif
K+ : Kontrol positif
A    : Swab buccal – A
B    : Swab buccal – B
C   : Swab buccal – C
A”  : Swab arloji – A
B”  : Swab arloji – B
C”  : Swab arloji – C
M   : Marker

  9:10    9:9    9:10    9:10    9:9    9:10    9:10    --   Deteksi Alel  

500 bp 

300 bp 

K- K+   A    B   C    A”    B”    C”    M  Keterangan 

K- :  Kontrol negatif
K+ : Kontrol positif
A   :  Swab buccal – A
B   :  Swab buccal – B
C   :  Swab buccal – C
A” : Swab arloji – A
B” : Swab arloji – B
C” : Swab arloji – C
M  : Marker

--    8 : 9    8 : 9     8 : 9    8 : 9    8 : 9    8 : 9    8 : 9    Deteksi Alel  
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Gambar 4.3., di atas menunjukkan visualisasi hasil PCR dengan PAGE 

dengan pengecatan Silver Staining pada STR CODIS lokus TPOX [amplicont product 

262 – 290 bp] pada semua sampel  terdeteksi [deteksi +] pada kontrol positif 

[K562] : 9 : 10. 

Berikut ini tabel profil hasil deteksi alele STR CODIS [ THO1, CSF1PO, 

TPOX ] pada DNA sampel [ swab jam tangan/arloji dan swab buccal] 

 

Tabel 4.2. 

Profil Alele STR CODIS lokus : CSF1PO, TPOX, THO1 

 

 

Pada pembahasan ini menggunakan 3 lokus STR CODIS, menunjukkan 

pada semua sampel pada swab buccal dan swab property [jam tangan/arloji] 

menunjukkan terdeteksi positif, serta dengan profil alel setiap lokus pada setiap 

sampelnya menunjukkan hasil yang matched. Matched memiliki pengertian bahwa 

profil alel pada swab buccal sama/identik profil alel pada swab property [jam 

tangan/arloji]. Hanya pada satu sampel pada lokus yang menunjukkan satu alel 

yang berbeda yakni sampel C [ alele 8 : 9,3 dan alele 9 ; 9,3].. Hal ini bisa oleh 

karena kontaminasi dalam proses pemeriksaan analisa DNA, dimulai sejak proses 

colecting sampling. 

Sebagai kontrol positif yakni K562 yang merupakan kontrol positif dalam 

pemeriksaan analisis DNA dengan STR CODIS dan marker ladder 100 bp. Tes 

analisis DNA memiliki nilai 100% akurat bila dikerjakan dengan benar. Tes 

analisis DNA ini memberikan hasil 100% probabilitas. 

 

 

 

SAMPEL ALEL LOKUS STR 

CODIS 

 

THO1 CSFIPO TPOX Amel 

A 9 : 9,3 9 : 10 8 : 9 XY 

A” 9 : 9,3 9 : 10 8 : 9 XY 

B 9 : 9,3 9 : 9 8 : 9 XX 

B” 9 : 9,3 9 : 9 8 : 9 XX 

C 8 : 9,3 9 : 10 8 : 9 XX 

C” 9 : 9,3 9 : 10 8 : 9 XX 

 

Keterangan  
 
A   :  Swab buccal – A 
B   :  Swab buccal – B 
C   :  Swab buccal – C 
A” : Swab arloji – A 
B” : Swab arloji – B 
C” : Swab arloji – C 
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A. Kesimpulan

1. Swab ‘DNA Touch’ pada property [jam tangan/arloji]  dapat men-

jadi bahan alternatif dalam identifikasi forensik dengan rerata

kadar DNAnya : 59,19 ± 5,58 g/ml.

2. Visualisasi Polymerase Chain Reaction [PCR] pada lokus Short

Tandem Repeat – Combined DNA Index System [STR- CODIS]

lokus-lokus : THO1, CSF1PO, TPOX pada semua sampel swab

buccal dan swab jam tangan/arloji menunjukkan hasil deteksi

positif.

3. Profil alele pada lokus STR CODIS lokus-lokus : THO1,

CSF1PO, TPOX melalui kontrol positif K562, semua sampel

menunjukkan matched/identik, hanya pada sampel C lokus

THO1 terdapat satu alel yang berbeda.

B. Saran

Perlu studi lebih lanjut untuk mengetahui lokus-lokus STR CODIS

yang efektif digunakan sebagai produk amplifikasi  selain yang digunakan 

dalam penelitian ini, pada pola lokus STR maupun mini STR yang lain 

sehingga didapat gambaran secara menyeluruh tentang pola pemetaan 

primer standard STR dan mini primer STR baik DNA inti maupun DNA 

mitokondria. agar dapat digunakan secara efektif pula dalam identifikasi 

forensik dengan metode DNA profiling  
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