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Abstrak 
Polimorfisme yang didapatkan dari Short Tandem 
Repeats (STRs) pada DNA inti (nDNA) digunakan 
dalam proses identifikasi DNA dan dapat diteliti lebih 
lanjut untuk mencari hubungan kekerabatan dalam 
kelompok populasi yang berbeda. Varian STRs pada 
DNA inti yang sama-sama dimiliki oleh kelompok 
populasi tersebut dapat digunakan untuk mencari 
hubungan kekerabatan antar kelompok populasi yang 
diduga berasal dari ras yang sama tetapi terpisah 
akibat proses migrasi. Hubungan kekerabatan populasi 
melayu dan cina daratan belum pernah diteliti 
sebelumnya. Data sampel sebanyak 156 sampel 
didapatkan secara random dalam populasi melayu. 
Distribusi frekuensi alel dari 13 lokus STRs standar 
nDNA dari sampel dianalisa secara statistik. 13 lokus 
STRs nDNA tersebut adalah lokus D3S1358, vWA, 
D16S539, CSF1PO, TPOX, D8S1179, D21S11, 
D18S51, RH01, FGA, D5S818, D13S317, D7S820. 
Data yang didapatkan diolah dengan perangkat lunak 
JMP untuk menghasilkan pohon genetik dan genetic 
distance dari perbandingan dengan populasi lain 
seperti populasi Cina daratan, Thailand, Taiwan dan 
Kaukasia, sehingga diambil kesimpulan bahwa 
terdapat hubungan kekerabatan antar populasi Melayu 
dan Cina Daratan sesuai dengan teori perkembangan 
ras Asia dan migrasi Austronesian dari selatan Cina ke 
Indonesia. 
Kata kunci : Short tandem repeats, DNA inti, lokus, 
frekuensi alel, hubungan kekerabatan,  genetic 
distance. 
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PENDAHULUAN  
Temuan DNA merupakan penerobosan 

baru bagi perkembangan dunia kedokteran. 
Profil DNA pada individu sangat membantu 
proses identifikasi dan melengkapi metode 
identifikasi yang digunakan sebelumnya 
seperti identifikasi sidik jari, pemeriksaan 
golongan darah dan lain-lain.1-2 

Setiap manusia mempunyai 46 
kromosom atau 23 pasang kromosom yang 
membawa dua salinan genetik dari pihak 
ayah dan pihak ibu yang menentukan 
karakteristik tertentu seperti golongan 
darah, warna mata dan warna kulit. 
Karakteristik tertentu ini dapat ditentukan 
lokasinya pada kromosom DNA. Setiap 
salinan DNA ini dapat mengandung variasi 
urutan yang unik dan berbeda untuk setiap 
individu dan dikenal sebagai alel. Setiap 
individu membawa dua alel untuk sepasang 
kromosom. Urutan DNA pada setiap individu 
sangat bervariasi sehingga pada beberapa 
individu dapat ditemukan perbedaan atau 
variasi urutan DNA pada lokus tertentu yang 
dikenal sebagai polimorfisme.1-3 

 DNA adalah molekul polimer yang 
dapat ditemukan dalam nukleus atau inti sel 
(nDNA) dan dalam mitokondria sel (mtDNA). 
mtDNA hanya diwariskan dari pihak ibu 
sedangkan nDNA mengandung DNA dari 
pihak ayah dan pihak ibu. nDNA berbentuk 
double helix dan terdiri dari gula pengganti 
(deoxyribose), fosfat anorganik, dan 
pasangan basa purin dan basa pirimidin 
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yaitu adenin (A), guanin (G), timin (T) dan 
sitosin (C).1-3 

Polimorfisme dalam DNA inti (nDNA) 
diturunkan dari generasi ke generasi. Selain 
digunakan untuk identifikasi DNA, 
polimorfisme DNA merupakan informasi 
genetik yang sangat bermanfaat untuk 
mengetahui hubungan kekerabatan antar 
individu, keluarga hingga dalam skala besar 
yaitu antar kelompok populasi. Dalam kurun 
waktu 150000 tahun, telah terjadi 
perubahan variasi urutan DNA yang 
diturunkan yaitu subsitusi pasangan 
nukleotida yang diperkirakan satu dalam 
setiap 1000-2000 basa pada kromosom 
manusia. Oleh itu, sekitar 99.9% DNA 
manusia hari ini masih sama dengan DNA 
manusia dari 150000 tahun yang lalu.3-4 

Terdapat banyak upaya penelitian 
untuk menentukan populasi secara genetik 
berdasarkan identitas ras atau lokasi 
geografis mereka. Sangat memungkinkan 
untuk mengklasifikasikan individu secara 
genetik ke dalam kelompok ras atau letak 
geografi yang luas, karena sebagian besar 
variasi genetik yaitu sekitar 85% dapat 
dikaitkan dalam suatu populasi. Perbedaan 
antar daerah cenderung bersifat gradien 
secara geografis (clines), dengan perubahan 
bertahap pada frekuensi alel.4-6 

Polimorfisme yang didapatkan dari 
Short Tandem Repeats (STRs) pada DNA inti 
(nDNA) dapat digunakan dalam proses 
identifikasi DNA karena menurut hukum 
Mandel, variasi ini diturunkan dari orangtua 
ke anaknya. Polimorfisme ini dan dapat 
diteliti lebih lanjut untuk mencari hubungan 
kekerabatan dalam kelompok populasi yang 
berbeda. Varian STRs pada DNA inti yang 
sama-sama dimiliki oleh kelompok populasi 
tersebut dapat digunakan untuk mencari 
hubungan kekerabatan antar kelompok 
populasi yang diduga berasal dari ras yang 

sama tetapi terpisah akibat proses migrasi. 
Hubungan kekerabatan populasi melayu dan 
cina daratan belum pernah diteliti 
sebelumnya.2,7-9 

Teori migrasi penduduk Indonesia 
meliputi kolonisasi awal sekitar 60,000 tahun 
yang lalu, hingga migrasi lanjutan dan 
ekspansi Austronesia sekitar 6,000 hingga 
11,000 tahun yang lalu.  Teori yang banyak 
dianut tentang migrasi populasi dari Cina 
daratan ke Indonesia adalah merupakan 
gelombang migrasi sekunder migrasi kuno 
dari Taiwan ke Jawa melalui Kepulauan 
Filipina sekitar 11,000 tahun yang lalu. Baru 
sedikit penelitian genetic yang dapat 
memperjelas teori tersebut,meskipun,disisi 
lain,ada banyak penelitian dibidang 
antropologifisik, sosial, danlinguistik.7-8 

Berdasarkan teori migrasi populasi ke 
Indonesia, dapat diperkirakan bahwa 
terdapat hubungan kekerabatan yang dekat 
antar populasi Melayu di Indonesia dengan 
populasi Cina Daratan. Dengan menganalisa 
data sekunder yang didapatkan dari rekam 
medis di Departemen Ilmu Kedokteran 
Forensik dan Medikolegal dan menggunakan 
pendekatan statistik, peneliti ingin mencari 
hubungan kekerabatan antara kedua 
kelompok populasi ini.  

 

METODE  
Sampel untuk penelitian ini diambil 

dari data sekunder yaitu dari data rekam 
medis pemeriksaan DNA yang ada di 
Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan 
Medikolegal RSUP Dr. Hasan Sadikin 
Bandung periode 1 Januari 2012 sampai 
dengan30 April 2017 yang memenuhi 
kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Data 
diambil secara acak atau randomisasi dan 
didapatkan sebanyak 156 sampel untuk 
mewakili populasi Melayu di Indonesia. 
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Kriteria inklusi penelitian ini data 
sekunder peserta pemeriksaan DNA 
berketurunan Melayu yang mempunyai nilai 
alel yang lengkap pada kesemua 13 lokus 
STRs yang diperiksa yaitu lokus D3S1358, 
vWA, D16S539, CSF1PO, TPOX, D8S1179, 
D21S11, D18S51, TH01, FGA, D5S818, 
D13S317, D7S820. Kriteria eksklusi 
penelitian ini adalah data sekunder pasien 
berketurunan selain Melayu, tidak memiliki 
data alel yang lengkap dan mempunyai 
hubungan paternitas dengan peserta 
pemeriksaan DNA lainnya. 

Sampel data yang dipilih yaitu 
sebanyak 156 sampel (n = 156) kemudian 
dibuatkan tabel untuk menentukan terdapat 
berapa banyak alel dalam lokus yang sama. 
Sampel perbandingan kemudian diambil dari 
data genetik populasi Cina Daratan dan 
populasi lainnya yang didapatkan dari hasil 
penelitian sebelumnya. Data frekuensi alel 
yang dijadikan perbandingan adalah 
populasi Cina Daratan (Han) dengan n = 
1161, Taiwan (n = 297), Thailand (n = 210), 
Filipina (n = 502), Caucasian (n = 302), 
African-American (n = 258) yang didapatkan 
dari penelitian data genetik per kelompok 
populasi.7, 9-12 

 

HASIL 
Polimorfisme pada setiap lokus dari 

156 sampel yang didapatkan dari data 
sekunder, ditunjukkan dalam bentuk 
frekuensi alel. 

Frekuensi alel pada lokus D3S1358, 
vWA, D16S539, CSF1PO, TPOX, D8S1179, 
D21S11, D18S51, TH01, FGA, D5S818, 
D13S317, D7S820 pada populasi Cina 
Daratan ditunjukkan dalam tabel di bawah: 
 
 
 
 

Tabel 1: Frekuensi alel pada 13 lokus STRs 
pada populasi Melayu 

 
 
Tabel 2: Frekuensi alel pada 13 lokus STRs 
pada populasi Cina Daratan (Tong D, et al) 

 

Dari tabel populasi Melayu 
didapatkan bahwa lokus dengan 
polimorfisme terbanyak adalah pada lokus 
D21S11, D18S51 dan FGA.  Lokus yang 
mempunyai variasi alel yang terbanyak pada 
tabel frekuensi populasi Cina Daratan di atas 
didapatkan adalah polimorfik dengan hanya 
terdapat variasi yang sangat kecil pada 
kedua populasi. 
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Berdasarkan formulir yang dibuat 
oleh Hardy Weinberg (HWE) tentang 
genetika populasi, didapatkan rumus p2 + 
2pq + q2  = 1. Rumus ini menunjukkan 
heterizigositas pada lokus dalam populasi 
tertentu. 
Tabel 3: P-exact pada 13 lokus STRs pada 
populasi dari penelitian sebelumnya 

 

Dengan menggunakan program 
statistik JMP 7.0, dibuatkan perhitungan 
genetic distance sehingga didapatkan 
genetic tree seperti gambar di bawah : 

 

 
Gambar 1: Genetic tree Populasi Melayu 
dengan populasi lainnya 
 

 
Gambar 2 : Genetic Distance antar populasi 

Data yang didapatkan dari hasil 
analisa frekuensi alel menunjukkan terdapat 
polimorfisme genetik pada populasi melayu 
dan populasi Cina Daratan. Lokus dengan 
polimorfisme terbanyak pada populasi 

Melayu adalah pada lokus D21S11, D18S51 
dan FGA dan pada  populasi Cina Daratan 
adalah pada lokus D21S11, FGA dan D7S820. 

Berdasarkan hasil perhitungan 
analisa statistik, didapatkan hubungan 
kekerabatan populasi Melayu ternyata sagat 
dekat dekat dengan Populaso Cina Daratan 
dan Filipina. Hubungan kekerabatan 
populasi Melayu, Cina 

Daratan dan Filipina termasuk dalam 
satu kluster yang sama dan berhubungan 
juga dengan kluster kedua yaitu populasi 
Taiwan dan Thailand. Populasi Caucasian 
dan African American mempunyai hitungan 
genetic distance terjauh dengan populasi 
Melayu di Indonesia.  

Hal ini jelas menunjukkan beberapa 
populasi mempunyai hubungan kekerabatan 
secara genetik atau mempunyai kemiripan 
genetik dengan populasi Melayu, yaitu 
populasi Filipina, Cina Daratan, Thailand dan 
Taiwan. Hal ini sesuai dengan teori migrasi 
penduduk Indonesia dari Cina Daratan ke 
Kepulauan Jawa melalui Filipina. 

 

KESIMPULAN 
Populasi Melayu menunjukkan 

hubungan kekerabatan dengan populasi Cina 
Daratan dan beberapa populasi lain seperti 
Filipina, Taiwan dan Thailand. Hal ini dapat 
mendukung teori migrasi penduduk ke 
Indonesia sekitar 11,000 tahun yang lalu.  

Hubungan kekerabatan antar 
populasi dapat diteliti lebih lanjut. Data yang 
lebih baik akan didapatkan dengan sampel 
yang lebih banyak dan diperlukan lebih 
banyak penelitian tentang populasi genetik 
di waktu yang akan datang. 
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