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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Deoxyribonucleic Acid (DNA) merupakan molekul di dalam inti sel yang 

mengkode sifat genetik dari seseorang. DNA dapat dibedakan antara satu individu 

dan individu lainnya dengan berbagai cara, salah satu dari cara tersebut adalah 

agarose gel electrophoresis. Agarose gel electrophoresis merupakan metode yang 

dapat digunakan untuk menvisualisasikan DNA dalam bentuk band. Visualisasi 

band DNA memiliki banyak aplikasi seperti forensik, lingkungan dan pertanian 

(Mitchell, 2019; Hummel, 2003; Campbell et al., 2002). 

Pada abad ke-21, mikrokontroler sudah umum digunakan dalam 

pembuatan suatu barang. Penggunaan mikrokontroler dalam pembuatan suatu alat 

bertujuan mempermudah penggunaan alat dan mempermurah biaya pembuatannya 

karena mikrokontroler merupakan sistem yang dapat deprogram untuk memproses 

data dan melakukan otomasi proses sehingga tidak membutuhkan manusia untuk 

melakukannya secara manual. Dengan semakin majunya teknologi, 

mikrokontroler juga mulai digunakan dalam pembuatan alat yang berhubungan 

dengan bidang biologi (Sujarwata, 2018). 

Mikrokontroler yang sering digunakan dalam pembuatan alat elektronik 

interaktif adalah mikrokontroler Arduino. Arduino merupakan platform open 

source yang dapat digunakan untuk mendesain prototipe dari suatu alat elektronik. 
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Dengan menggunakan Arduino, dapat dibuat alat elektronik yang digunakan di 

bidang biologi seperti unit elektroforesis (Arduino, 2020). 

Unit Elektroforesis merupakan alat yang digunakan dalam metode agarose 

gel electrophoresis. Alat tersebut bekerja dengan mengalirkan tegangan selama 

waktu tertentu agar DNA terpisah antara satu dengan lainnya sesuai dengan 

muatannya (Sudjadi, 2008). Mikrokontroler dapat diaplikasikan dalam pembuatan 

alat elektroforesis. Penggunaan mikrokontroler ditujukan untuk mengatur 

tegangan dan waktu yang akan diberikan terhadap chamber dari elektroforesis 

agar DNA terpisah menjadi band-band yang dapat diamati. Hal ini memudahkan 

penggunaan elektroforesis sehingga tidak perlu mengatur tegangan secara manual 

maupun menghitung waktu pemberian tegangan agar tidak terlalu cepat maupun 

terlalu lama. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Unit Elektroforesis merupakan alat yang dapat digunakan untuk 

memisahkan DNA sehingga dapat dianalisis. Walaupun ada begitu banyak jenis 

unit elektroforesis yang telah dibuat, hampir semua alat tersebut tidak terjangkau 

di bagian pelosok karena harganya yang mahal. Sehingga digunakan 

mikrokontroler yang dapat memproses data dengan cepat, mudah untuk digunakan 

dan terjangkau harganya. 
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1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus 

yang dijelaskan sebagai berikut: 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah membuat sebuah unit 

elektroforesis yang dapat digunakan dan menghasilkan hasil yang baik. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Membuat program dengan Arduino yang dapat menerima masukan dari 

pengguna untuk mengontrol power supply. 

2. Membuat power supply yang dapat memberikan tegangan yang 

dibutuhkan untuk melakukan elektroforesis dengan merakit beberapa 

komponen. 

3. Membuat chamber yang dapat menampung agar sehingga elektroforesis 

dapat berjalan dengan menggunakan kaca akrilik.  

4. Mengkalibrasi power supply sehingga dapat menghasilkan tegangan yang 

sesuai dengan masukan dari pengguna dengan persamaan regresi yang 

dibuat menggunakan Microsoft Excel. 

5. Menguji kinerja dari unit elektroforesis yang telah dibuat dengan 

menggunakan pewarna makanan sebagai sampel. 

 

  


