
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Memperkirakan usia adalah bagian penting dari ilmu forensik. Saat ini, usia seseorang 

dapat diprediksi dengan analisa dari berberapa marker osteal pada tulang dan gigi dengan beberapa 

kesalahan yang diterima (Thevissen et al, 2012). Namun metode ini terbatas untuk kasus-kasus 

tertentu yang ada kerangkanya. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak penelitian telah 

menemukan beberapa biomarker untuk memprediksikan usia biologis. Panjang telomer telah 

diyakini sebagai biomarker menjanjikan untuk estimasi usia. Namun sayangnya, tes ini digunakan 

untuk menentukan panjang telomer rata-rata dari sampel tidaklah tepat dan retan terhadap 

sejumlah variabel lain yang dapat merubah ukuran. Pengukuran dari penghapusan 4977 bp pada 

mitokondria DNA juga telah dipelajari dengan baik dan digunakan untuk estimasi usia. Namun, 

penelitian tidak menemukan korelasi langsung dengan usia karena adanya perbedaan dalam 

banyaknya penghapusan mitokondria dan tingkat stres oksidatif pada pasien (Meissner et al, 2010). 

Akumulasi advanced glycation end-products (AGEs) telah digunakan untuk studi estimasi usia, 

namun menimbulkan permasalahan yang sama seperti metode penghapusan mitokondria (Pilin et 

al, 2007). Racemization asam aspartat pada orang yang telah meninggal dan hidup digambarkan 

sebagai metode terbaik saat ini dalam estimasi usia dengan koefisien korelasi yang lebih tinggi 

dibandingkan metode lainnya. Jaringan target paling ideal dianalisis dalam metode ini adalah 

dentin gigi. Metode terbaru saat ini untuk memperikirakan usia adalah dengan mengukur 

akumulasi sjTRECs di sel T (Keyser et al, 2011). Namun, metode ini hanya dapat digunakan tes 

darah perifer dan karena itu tidak berlaku untuk jaringan lainya. Metode ini untuk estimasi usia 



memerlukan penelitian lebih lanjut karena terbatasnya jaringan yang dapat diuji dan efek yang 

tidak diketahui dari stres oksidatif pada metode ini (Meissner et al, 2010). Oleh karena itu, sangat 

penting untuk menemukan metode layak lainnya untuk memperkirakan usia dari sampel biologis. 

Hasil penelitian yang terkumpul menunjukan bahwa penuaan seseorang menyerupai proses 

perkembangan yang diatur ketat oleh modifikasi epigenetika, bukan secara acak. Di antara 

modifikasi epigenetik, metilasi DNA merupakan metode yang terbaik dan memainkan peran 

penting dalam penuaan selular dan organik (Martino et al, 2011). 5-Methylcytosine dari CpGs 

pada genomik DNA ditetapkan selama ontogeni mamalia dan dapat direplikasi selama pembelahan 

sel dengan mempertahankan DNA methyltransferases (Casillas et al, 2008). Tingkat metilasi DNA 

global yang menurun dengan penuaan pada jaringan manusia sebagai akibat hilangnya efisiensi 

DNMT1a secara progresif, sedangkan beberapa lokus yang terkait dengan gen-gen tertentu 

menjadi hipermetilasi selama proses penuaan (Rakyan et al, 2010). Oleh karena itu, perubahan 

metilasi terkait usia tidak bisa hanya berdasarkan penurunan secara acak, tetapi juga proses yang 

diatur selama perkembangan ontogenic. Sekarang ini, beberapa perubahan metilasi terkait usia 

menunjukkan adanya potensi baik untuk memprediksi usia biologis. Oleh karena itu, metilasi 

terkait usia dapat digunakan sebagai indikator biologis untuk memperkiraakan usia dalam 

investigasi forensik (Bocklandt et al, 2011). 

Melalui studi epigenetika dapat digambarkan adanya perubahan ekspresi gen potensial 

yang terjadi selama pengembangan dan proliferasi sel, tanpa perubahan dalam urutan gen, metilasi 

DNA adalah salah satu peristiwa epigenetika yang sering terjadi dalam genom mamalia (Partha, 

et all 2004) 

Metilasi DNA adalah salah satu modifikasi epigenetika yang paling banyak terjadi pada 

tanaman dan hewan. Dalam hal ini terjadi modifikasi DNA tanpa mengubah urutan utama DNA 



dan merupakan faktor kritis bagi perkembangan yang normal, pola ekspresi gen serta stabilitas 

genomik. Metilasi DNA merupakan reaksi penambahan kovalen gugus metil pada ujung 5’-sitosin 

dalam dinukleotida CpG dan trinukleotida CpNpG yang difasilitasi enzim DNA metiltranferase 

(Hsieh Fisher, 2005) 

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan metode metilasi DNA memiliki efektivitas 

yang tinggi dan multifungsi dalam segala bidang, seperti pemeriksaan kanker, biomarker penyakit 

jantung, pemeriksaan usia dan lainnya. Metode metilasi DNA merupakan perkembangan ilmu 

pengetahuan dari salah satu mekanisme epigenesis. Metode metilasi DNA awalnya dilakukan pada 

hewan dan tumbuhan untuk melihat modifikasi epigenetik dengan tujuan ilmu pengetahuan. 

Sekarang ini, metilasi DNA pun dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang kedokteran baik untuk 

pemeriksaan kanker, biomarker penyakit jantung, memperkirakan usia dan lainnya. 

Investigasi forensik dalam identifikasi jenazah memerlukan waktu yang lama hingga 

mendapat hasil pemeriksaan. Sehingga menyebabkan terhambatnya penguburan dari jenazah 

tersebut. Hal ini dikarenakan menghindari menggali kuburan jenazah tersebut untuk melakukan 

pemeriksaan ulang. MUI termasuk membolehkan pemeriksaan jenazah karena alasan darurat, 

namun harus tetap dalam koredor menghormati jenazah. 

Investigasi forensik dalam menentukan usia atau identitas diperlukan pengambilan sampel. 

Pengambilan sampel sebagai dokter muslim tidaklah bisa sembarangan, karena dikhawatirkan 

tindakan merusak jenazah. Sebagai dokter muslim harus memahami cara memperlakukan jenazah 

sebagai mana diajarkan dalam Islam. Sebagaimana yang diketahui seorang dokter muslim tidak 

merusak jenazah dan tidak melanggar kehormatannya. Perlu juga diketahui agama dari jenazah 

yang akan dilakukan pemeriksaan, untuk menentukan jenazah tersebut perlu diperlakukan 

layaknya jenazah muslim atau tidak.  



Memperkirakan usia dengan metode metilasi DNA ini bisa dilakukan tanpa perlu 

mengambil sampel dari jaringan jenazah. Metode ini bisa dilakukan dengan hanya pengambilan 

sampel dari cairan, serum atau darah. Sehingga menghindari metode yang menyakiti jenazah. 

Metode ini juga bisa dilakukan pada makhluk hidup dengan cara pengambilan sampel dari air 

ludah, semen, dan urin yang tertingal pada pakaian. Dalam salah satu Hadis Riwayat Abu Dawud 

dijelaskan larangan untuk menyakiti jenazah, diumpamakan bahwa mematahkan tulang jenazah 

sama seperti mematahkan tulangnya semasa jenazah masih hidup. 

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul 

“Efektivitas Metilasi DNA dalam Investigasi Forensik untuk Memperkirakan Usia 

Seseorang Ditinjau dari Kedokteran dan Islam”. 

 

 

 

 

1.2 Permasalahan 

1.2.1 Bagaimana mekanisme metilasi DNA untuk memperkirakan usia seseorang? 

1.2.2 Bagaimana peran metilasi DNA dalam investigasi Forensik? 

1.2.3 Bagaimana tinjauan Islam tentang efektivitas metilasi DNA dalam investigasi 

forensik untuk memperkirakan usia seseorang? 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Umum 



Memahami efektivitas metilasi DNA dalam invstigasi forensik untuk 

memperkirakan usia ditinjau dari kedokteran dan Islam. 

1.3.2 Khusus 

1.3.2.1 Memahami dan menjelaskan tentang metilasi DNA. 

1.3.2.2 Memahami dan menjelaskan memperkirakan usia dalam investigasi 

forensik. 

1.3.2.3 Memahami dan menjelaskan penggunaan metilasi DNA dalam 

memperkirakan usia. 

1.3.2.4 Memahami pandangan Islam terhadap metilasi DNA. 

1.3.2.5 Memahami pandangan Islam terhadap memperkirakan usia dalam 

investigasi forensik. 

1.3.2.6 Memahami pandangan Islam terhadap efektivitas metilasi DNA dalam 

investigasi forensik dalam memperkirakan usia. 

 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Bagi penulis  

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai efektivitas metilasi 

DNA dalam investigasi forensik untuk memperkirakan usia seseorang ditinjau dari 

kedokteran dan Islam serta dapat memahami cara menulis karya ilmiah yang baik 

dan benar. 

1.4.2 Bagi Universitas YARSI  

Diharapkan skripsi ini dapat m embuka wawasan pengetahuan serta menjadi bahan 

masukan bagi civitas akademika mengenai efektivitas metilasi DNA dalam 



investigasi forensik untuk memperkirakan usia seseorang ditinjau dari kedokteran 

dan Islam.  

1.4.3 Bagi Masyarakat  

Diharapkan skripsi in dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang efektivitas 

metilasi DNA dalam investigasi forensik untuk memperkirakan usia seseorang 

ditinjau dari kedokteran dan Islam 

 


