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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Pihak kepolisian sering dihadapkan pada kesulitan dalam memeriksa materi 

biologis yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) karena jumlahnya 

sangat sedikit atau telah mengalami degradasi. 1Berbagai kasus sengketa 

paternitas sulit diatasi karena parameter yang digunakan, misalnya golongan 

darah, kurang tajam dalam membedakan karateristik tiap individu. 1 

Pemeriksaan DNA yang dikenal sebagai DNA profiling atau DNA 

fingerprinting yaitu pemeriksaan pada sampel jaringan atau cairan tubuh untuk 

mengidentifikasi individu, telah terbukti sebagai metode yang baik dan sangat 

tajam dalam membedakan individu karena dapat mengidentifikasi karakter 

dari satu atau lebih fitur unik pada genom individu.1 Selama dua setengah 

dekade terakhir penggunaan DNA telah berkembang pesat dalam penyidikan. 

Kini sekitar 200 laboratorium forensik mampu mengerjakan ratusan ribu tes 

DNA per tahun di Amerika Utara. Selain itu, mayoritas negara Eropa, Amerika 

Selatan, Asia, serta Australia, Selandia Baru, dan beberapa negara di Afrika, 

telah memiliki program DNA forensik. Jumlah laboratorium di seluruh dunia 

yang dapat melakukan tes DNA akan terus bertambah seiring pengakuan 

komunitas hukum terhadap teknik pemeriksaan DNA.2 

Setiap makhluk hidup memiliki fenotipe unik yang berbeda satu sama lain, 

dan merupakan faktor yang sangat dipengaruhi oleh fitur genomik individu 

tersebut. Pengecualian hanya terjadi pada kembar identik karena memiliki 
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komposisi genomik yang identik, namun akibat mekanisme lingkungan yang 

kompleks dapat menunjukkan fenotipe yang agak berlainan. Pemeriksaan 

DNA juga sensitif untuk pemeriksaan berbagai macam materi biologis yang 

biasa ditemukan  di TKP atau diambil dari individu yang diperiksa.1 

Pada dasarnya semua sel yang terdapat pada tubuh yang mempunyai inti sel 

dapat digunakan sebagai spesimen pemeriksaan  nuclear DNA (nDNA) dan sel 

yang tidak mengandung inti sel dapat digunakan untuk pemeriksaan 

mitochondrial DNA (mtDNA), namun DNA yang paling akurat untuk tes 

adalah DNA inti sel karena DNA inti sel tidak bisa berubah sedangkan DNA 

dalam mitokondria dapat berubah karena berasal dari garis keturunan ibu, yang 

dapat berubah seiring dengan perkawinan keturunannya.3 

 Secara umum pilihan utama yang digunakan untuk pemeriksaan DNA 

adalah darah. Spesimen darah dapat diperoleh dari darah vena, arteri atau 

kapiler namun prosedur ini membutuhkan tindakan yang invasif yang dapat 

menyebabkan rasa tidak nyaman bagi individu yang diperiksa, harga yang 

relatif mahal dan tidak praktis jika digunakan untuk pengambilan sampel dalam 

jumlah yang banyak. 4 

Pemeriksaan buccal swab dapat menjadi pilihan yang baik dan nyaman 

untuk individu yang diperiksa terutama pada balita atau anak-anak.5 Disamping 

itu sampel dari buccal swab lebih ekonomis, praktis dan lebih mudah untuk 

dilakukan pengiriman karena terhindar dari resiko pecahnya tabung yang dapat 

terjadi pada pengiriman dengan spesimen darah, 6 namun belum ada standar 

yang mengatur secara spesifik mengenai  jumlah usapan yang dibutuhkan untuk 
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mengambil sampel buccal swab yang baik untuk pemeriksaan DNA, berbagai 

penelitian hanya menggunakan ukuran waktu seperti pada penelitian oleh Claire 

Mulot dan kawan-kawan yang melakukan prosedur dengan menggoreskan swab 

pada permukaan mukosa dinding mulut selama 15 detik7, dan pada penelitian 

oleh Amy H. Walker, dan kawan-kawan menggunakan acuan waktu usapan 

selama 15-30 detik.8 Sedangkan pada Handbook of Forensic Services FBI 

laboratory division 2013 pada prosedur buccal swab hanya dicantumkan untuk 

melakukan usapan secara baik dan menyeluruh tanpa mencantumkan jumlah 

usapan yang dibutuhkan.  

 Oleh karena belum adanya panduan yang pasti serta penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang pengaruh jumlah usapan yang dilakukan terhadap kuantitas DNA.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dengan memperhatikan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

 1.2.1 Masalah umum  

“Apakah terdapat perbedaan antara kuantitas DNA yang diekstraksi dari  

sampel buccal swab dengan jumlah usapan yang berbeda?” 
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1.2.2 Masalah Khusus 

  “Usapan berapakah yang paling optimal untuk mengambil sampel buccal 

swab?” 

  “Bagaimana perbedaan kuantitas DNA dari kelompok 5x, 10x, 20x dan 

30x?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Umum : 

Untuk mengetahui perbedaan antara kuantitas DNA yang diekstraksi dari 

sampel buccal swab dengan jumlah usapan yang berbeda. 

1.3.2 Tujuan Khusus : 

1. Mengetahui jumlah usapan yang paling optimal untuk memperoleh 

kuantitas DNA yang dibutuhkan untuk pemeriksaan DNA. 

2. Mengetahui perbedaan kuantitas DNA antara kelompok dengan 5x 

usapan dan 10x usapan. 

3. Mengetahui perbedaan kuantitas DNA antara kelompok dengan 5x 

usapan dan 20x usapan. 

4. Mengetahui perbedaan kuantitas DNA antara kelompok dengan 5x 

usapan dan 30x usapan. 

5. Mengetahui perbedaan kuantitas DNA antara kelompok dengan 10x 

usapan dan 20x usapan. 

6. Mengetahui perbedaan kuantitas DNA antara kelompok dengan 10x 

usapan dan 30x usapan. 

7. Mengetahui perbedaan kuantitas DNA antara kelompok dengan 20x 

usapan dan 30x usapan. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi tentang perbedaan jumlah usapan dan 

pengaruhnya terhadap pemeriksaan DNA.  

2. Sebagai bahan pertimbangan dalam prosedur buccal swab untuk 

pemeriksaan DNA. 

3. Sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Keaslian Penelitian  

 

Tabel 1. Keaslian penelitian 

Penelitian Desain Sampel Variabel Hasil 

Collection of 

Human 

Genomic 

DNA  From 

Buccal Cells 

for Genetics 

Studies: 

Comparison 

Between 

Cytobrush, 

Mouthwash, 

and Treated 

Card. 

 

Claire Mulot, 

Journal of 

Biomedicine 

and 

Biotechnolog

y(2005) 291–

2967 

 

Observasional 

analitik 

dengan 

metode 

sampling 

simple random 

sampling 

 

Total sampel 

yang 

digunakan 

adalah 111 

sampel, 

diambil dari 

37 individu 

yang 

masing- 

masing 

diambil 3 

sampel  

Variable bebas: 

sampel buccal 

swab yang 

diambil 

menggunakan 

cytobrush, 

mouthwash, dan 

treated card 

 

Variabel 

tergantung: 

Kualitas dan 

kuantitas DNA 

yang diekstraksi 

dan diukur 

menggunakan 

spektrofotometer 

Semua sampel 

dapat 

digunakan 

untuk 

pemeriksaan 

DNA, namun 

pengambilan 

dengan 

menggunakan 

Cytobrush 

terbukti 

menghasilkan 

kualitas dan 

kuantitas DNA 

yang lebih 

baik serta 

lebih praktis 

digunakan 

pada segala 

usia. 
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A Simple 

Method of 

Genomic 

DNA 

Extraction 

from Human 

Samples for 

PCR-RFLP 

Analysis.  

 

Ghatak S,  

Journal of 

Biomolecular 

Techniques. 

2013;224–31.9  

Observasional 

analitik 

dengan 

metode 

sampling 

simple random 

sampling 

 

Total sampel 

yang 

digunakan 

diambil dari 

5 individu, 

yaitu: 15 

sampel 

rambut, 5 

sampel 

darah, 5 

sampel urin, 

dan 5 sampel 

buccal swab. 

Variabel bebas: 

berbagai macam 

sampel yaitu 

buccal swab, 

urin, darah, dan 

rambut yang 

diekstraksi 

dengan metode 

fenol-kloroform 

 

Variabel terikat: 

kualitas dan 

kuantitas DNA 

yang diekstraksi 

diukur secara 

spektrofotometri 

dan durasi dalam 

amplifikasi DNA 

Sampel darah 

dan sampel 

rambut 

merupkan 

sampel yang 

lebih baik 

dibandingkan 

urin dan 

buccal swab 

karena 

kuantitas dan 

kualitas DNA 

yang diekstrak 

lebih baik 

serta 

kebutuhan 

handling 

sample yang 

lebih mudah. 

 

Keaslian usulan penelitian yang penulis ajukan didasarkan atas perbedaan 

pada beberapa aspek berikut: 

1) Subjek: buccal swab yang diambil dari laki-laki, tidak merokok, tanpa riwayat 

radioterapi, tidak menderita diabetes, tidak menderita  anemia, tidak mengkonsumsi 

alkohol, tidak menderita infeksi di sekitar mulut. 

2) Variabel bebas: jumlah usapan buccal swab  

3) Variabel terikat: kuantitas DNA yang diekstrak dari sampel buccal swab 

dengan metode ekstraksi chelex dan dikuantifikasi dengan teknik nanodrop 

 


