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 The Genetic Fingerprint (Sidikjari Genetik) 
 

Penting:  Jangan lupa selalu memberi label pada tabung Eppi dengan hati-hati.  

 

Untuk pipet: 

Pipet 1000 (biru): gunakan tips biru dan hanya untuk memipet 100-1000 µl 

Pipet 200 (kuning): gunakan tips kuning dan hanya untuk memipet 20-200 µl 

Pipet 20 (kuning/putih): gunakan tips kuning/putih dan hanya untuk memipet 2-20 µl  

 

Sekilas tentang Sidikjari Genetik: 

Sidik jari genetik merupakan salah satu contoh aplikasi untuk mengidentifikasi secara pasti 

terdakwa kasus kriminal atau uji paternitas. Hanya untuk kembar identik, teknik ini tidak 

dapat digunakan karena kembar identik memiliki gen yang identik. 

Dalam suatu kasus kriminal, sidikjari genetik menyediakan bukti tentang identitas tersangka 

yang diduga sebagai pelaku kejahatan. Informasi yang lebih tepat mengenai fitur orang-orang 

tersebut (misalnya warna rambut atau bola mata, karakter, dll) tidak dapat diperoleh 

menggunakan teknik ini. 

Sejumlah kecil sampel DNA, misalnya noda darah pada gelas yang pecah, akar rambut atau 

air ludah dan sel-sel yang terdapat pada sebatang rokok misalnya, sudah cukup untuk 

digunakan dalam pemeriksaan sidikjari genetik. 

Bagaimanakah sebetulnya sidikjari DNA ini dapat digunakan? 

Setiap manusia memiliki 46 kromosom, 23 dari ayahnya dan 23 dari ibunya. DNA kita yang 

utuh mengandung kira-kira 3 milyar pasang basa, tetapi hanya sejumlah kecil yang 

dimanifestasikan atau sebagai cetak biru tubuh kita. Sisanya sebetulnya disebut sebagai DNA 

“pengisi” yang belum diketahui fungsinya. Di tempat inilah ada beberapa situs yang 

memberikan karakteristik bagi masing-masing invidu karena masing-masing memiliki 

panjang yang berbeda-beda. Apabila kita mencermati situs ini, akan tampak suatu sidikjari 

genetik yang sangat akurat yang dapat dibuat karena adanya perbedaan-perbedaan dalam 

panjang situs-situs tersebut.  

Pada kesempatan kali ini kita hanya akan melihat satu situs dan panjangnya pada DNA kita. 

Situs ini disebut lokus D1S80. Lokus D1S80 ini terletak pada kromosom 1 dan terdiri atas 

urutan-urutan DNA dengan ulangan (repeat) dan panjang yang sangat bervariasi untuk setiap 

orang. 
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Contohnya : 

 AGTCAGTCAGTCAGTCAGTCAGTCAGTCAGTCAGTCAGTC   (10x) 

atau 

 AGTCAGTCAGTCAGTCAGTCAGTC   (6x)     

 

Ulangan yang bervariasi ini menyebabkan perbedaan dalam panjang situs pada masing-

masing orang. Ulangan-ulangan dalam situs ini disebut lokus mikrosatelit. Urutan DNA 

disekitar lokus D1S80 ini telah diketahui dan identik pada semua orang (universal). 

 

That’s enough. Let’s start!! 
 

 

1. Mendapatkan Sampel 

 

Instruksi Petunjuk 

Sampling dari mukosa rongga mulut 

a) Berkumurlah dengan kuat dengan 8 ml 

air selama 2 menit dan tuangkan air 

kumur ke dalam tabung plastik (tabung 

Falcon). 

 

b) Pindahkan 2 ml cairan ini ke dalam 

tabung Eppi dengan pipet dan putarlah 

(sentrifus) selama 2 menit pada kecepatan 

3200 rpm. 

 

c) Buanglah cairannya (supernatan) 

 

 

Ulangi langkah a) sampai c) paling 

sedikit sebanyak 2 kali. 

 

 

 

Air kumur mengandung sel-sel dari 

mukosa rongga mulut, enzim dan apa 

pun yang ada di dalam mulut Anda. 

Kita ingin mendapatkan sel-sel mukosa 

ini. 

 

Selama sentrifugansi, sel-sel berpindah 

ke arah luar karena beratnya. Setelah 

proses ini Anda dapat melihat titik kecil 

berwarna putih di dasar tabung Eppi, 

disebut pelet. Inilah sel-sel Anda. 

 

 

Kami ingin memastikan bahwa Anda 

memiliki cukup sel untuk praktikum ini. 
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2. Isolasi DNA 

 

Instruksi Petunjuk 

Tambahkan 500 µl buffer lysis pada pelet 

dengan tips biru. 

 

Jentikkan tabung Eppi dengan jari Anda 

sampai pelet menghilang (larut) 

 

Tambahkan 100 µl precipitation buffer, 

kocoklah tabung Eppi dan letakkan di dalam 

es selama 5 menit. Amati, apa yang terjadi 

pada larutan tersebut.  

 

Tabung Eppi disentrifugasi selama 15 menit 

pada kecepatan maksimum untuk 

mengendapkan protein.  

 

Pindahkan sekitar 400 µl supernatan ke 

dalam tabung Eppi baru yang telah berlabel. 

Tambahkan 360 µl isopropanol. Jika Anda 

sanggup memindahkan lebih dari 400 µl 

supernatan maka Anda harus menambahkan 

isopropanol lagi. Setelah itu letakkan kembali 

tabung Eppi ke dalam es selama beberapa 

menit.  

 

Kocoklah tabung dengan baik dan 

sentrifugasi kembali pada kecepatan 

maksimum selama 15 menit.  
 

Dengan hati-hati buanglah supernatan dan 

tambahkan 500 µl 70% etanol dingin dan 

letakkan sentrifugasi kembali pada kecepatan 

maksimum selama 5 menit.  

Setelah supernatan dibuang, Anda mungkin 

(!) dapat melihat pelet putih kecil pada dasar 

tabung. Keringkan Eppi pada 60°C pada 

balok pemanas (biarkan terbuka) dan 

tambahkan 30  µl air.  

 

 

Agar DNA larut dengan baik dalam air, 

tabung Eppi diletakkan kembali pada balok 

pemanas (tabung tertutup). 

 

Salah satu bahan dari buffer lysis adalah 

detergen yang melarutkan sel.  

 

 

 

 

Precipitation buffer mengandung garam 

(potasium asetat) yang akan mengendapkan 

protein. 

 

 

 

 

 

 

Jangan sampai menyedot pelet dengan pipet 

Anda. 

 

DNA tidak larut dalam alkohol dan akan 

mengendap.   

 

 

 

 

Sentrifugasi menyebabkan DNA 

mengendap di dasar tabung Eppi. 

 

 

Etanol 70% l „mencuci“ DNA, residu 

potasium asetat menjadi larut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabung Eppi yang baru ini hanya 

mengandung DNA Anda yang larut dalam 

air. 
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3. Polymerase Chain Reactioin 

 

Instruksi Petunjuk 

Kita akan menyiapkan Master-mix bersama-

sama.  

Master-Mix untuk masing-masing: 

  32 µl air 

    5 µl PCR-Buffer (dengan Mg2+) 

    5 µl dNTP-Mix 

    2 µl D1S80 Primer-Mix 

    1 µl Taq Polymerase 

  45 µl (per person) 

PCR dapat dikatakan sebagai mesin foto 

kopi untuk urutan DNA tertentu. 

 

 

Proses ini ditentukan oleh instruktur! 

 

Gunakan tabung Eppi kecil untuk PCR. 

Tambahkan 45 µl Master-Mix dan 5µl DNA-

Anda. Campurkan dengan hati-hati.  

 

Untuk sementara waktu pekerjaan Anda 

selesai. Anda harus meletakkan tabung Eppi 

ke dalam mesin PCR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah program selesai, Anda dapat 

mengeluarkan tabung Eppi.  

 

Seperti yang Anda perhatikan, kita bekerja 

dengan jumlah sampel yang sangat sedikit, 

dengan demikian Anda harus 

memperhatikan setiap langkah ketika 

memasukkan segala sesuati ke dalam 

tabung Eppi yang baru.  

 

Program PCR adalah sebagai berikut: 

1. Denaturasi: suhu ditingkatkan sampai 

94°C selama 60 detik. Selama proses ini 

heliks ganda DNA akan mengalami 

disosiasi. 

2. Annealing: suhu diturunkan menjadi 

63°C selama 60 detik. Pada proses ini, 

primer-primer akan berikatan dengan 

DNA pada tempat yang paling tepat.  

3.  Sintesis DNA : suhu ditingkatkan 

sampai 72°C selama 60 detik. Taq-

Polymerase memanjangkan 

(polimerisasi) primer-primer  sesuai 

dengan utas DNA cetakan.  

 

Program ini diulang sebanyak 30 kali. 

Putaran terakhir berlangsung selama 5 

menit pada 72°. Seluruhnya, proses PCR 

berlangsung selama 2 jam.  
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4. Membuat Gel Agarosa 

 

Instruksi Petunjuk 

2 % gel agarosa, 2 g agarosa (untuk 100 ml) 

dituangkan ke dalam gelas Beaker. 0,5X TBE 

buffer ditambahkan ke dalam gelas dan 

dipanaskan pada 250°C. Agar tidak hangus, 

larutan diagitasi menggunakan magnetic 

stirrer pada kecepatan 500 rpm. Agarosa larut 

dalam air mendidih. 

 

Larutan harus didinginkan sebelum 

dimasukkan ke dalam alat elektroforesis. 

Setelah dingin, gel akan mengeras.  

 

Setelah mengeras (kira-kira 30 menit 

kemudian), cabutlah sisir secara hati-hati.  

 

Tambahkan TBE 0,5 X sampai gel benar-

benar tenggelam.  

 

 

Agarose merupakan serbuk yang dibuat dari 

rumput laut. Buffer dibutuhkan untuk 

menjaga nilai pH agar tetap konstan, air 

hanyalah sebagai pengisi.  

 

 

 

Dengan menggunakan “sisir”, maka akan 

terbentuk sumur pada gel yang akan diisi 

dengan DNA. 
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5. Analisis Produk PCR dalam Gel Agarosa 

 

Instruksi Petunjuk 

Isilah 10 µl  sampel Anda ke dalam tabung 

Eppi yang baru, kemudian tambahkan 5 µl 

pewarna (loading buffer).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masing-masing memipet 15 µl DNA + 

loading buffer dan memasukkannya ke 

dalam salah satu sumur.  

 

 

Nyalakan alat elektroforesis (kira-kira 100 

V) selama 30-45 menit.  

 

 

 

Setelah proses elektroforesis selesai, gel 

dikeluarkan dari buffer dan diletakkan di 

bawah Dark-Reader dengan sinar UV. 

Pita-pita DNA akan terlihat.  

 

Loading buffer mengandung 

• Gliserin untuk mencegah DNA berfusi 

dengan cairan.  

• Dua pigmen biru (Bromphenolblue and 

Xylencyanol) untuk visualiasi. Tanpa ini, 

Anda tidak akan melihat di mana posisi 

Anda memasukkan DNA ke dalam sumur, 

karena larutan DNA tidak berwarna.  

• PENTING: Pigmen-pigmen ini tidak 

mewarnai DNA!! 

• SYBR-Gold, suatu pigmen yang berikatan 

dengan DNA, dan berpendar di bawah 

cahaya UV.  

 

Sumur pertama diisi dengan marker. 

Perhatikan posisi masing-masing sumur 

sehingga Anda akan mengetahui di mana 

sampel Anda berada.  

 

Fragmen-fragmen DNA (hasil PCR) 

dipisahkan berdasarkan panjang. Selama 

proses berlangsung DNA tidak akan 

terlihat !!! 

 

 

Anda dapat mengamatinya, juga dapat 

memotretnya.  

 

 


