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Modul Pembelajaran Biologi 

XII.2.1 

 

EVOLUSI 

 

 

 

 

Standar Kompetensi : 

Memahami teori evolusi serta implikasinya pada salingtemas 

 

 

Kompetensi Dasar : 

1. Menjelaskan teori, prinsip, dan mekanisme evolusi biologi 

2. Mengkomunikaskan hasil studi evolusi biologi 

3. Menjelaskan kecenderungan baru tentang teori evolusi 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Evolusi adalah suatu proses perubahan makhluk hidup secara bertahap dan 

membutuhkan waktu yang lama dari bentuk yang sederhana, menjadi bentuk yang lebih 

kompleks. Diperlukan waktu jutaan tahun agar perubahan tersebut nampak lebih jelas. 

Evolusi sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa latin yang artinya membuka 

gulungan atau membuka lapisan. Kemudian bahasa itu diserap menjadi bahasa inggris 

evolution yang berarti perkembangan secara bertahap. 

 

Pada teori evolusi berpendapat bahwa terjadi perubahan pada makluk hidup 

menyimpang dari struktur awal dalam jumlah yang banyak beraneka ragam dan 

kemudian menyebabkan terjadinya dua kemungkinan. Yang pertama adalah makhluk 

hidup yang berubah akan mampu bertahan dan tidak punah atau disebut juga dengan 

istilah evolusi progresif. Sedangkan kemungkinan atau opsi yang kedua adalah mahluk 
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hidup yang berubah atau berevolusi tadi gagal bertahan hidup dan akhirnya punah atau 

disebut dengan evolusi regresif. 

 

 

 

 

II. DEFINISI 

 

Evolusi (dalam kajian biologi) berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu 

populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini 

disebabkan oleh kombinasi tiga proses utama: variasi, reproduksi, dan seleksi. Sifat-sifat 

yang menjadi dasar evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu 

makhluk hidup dan menjadi bervariasi dalam suatu populasi. Ketika organisme 

bereproduksi, keturunannya akan mempunyai sifat-sifat yang baru. Sifat baru dapat 

diperoleh dari perubahan gen akibat mutasi ataupun transfer gen antar populasi dan 

antar spesies. Pada spesies yang bereproduksi secara seksual, kombinasi gen yang baru 

juga dihasilkan oleh rekombinasi genetika, yang dapat meningkatkan variasi antara 

organisme. Evolusi terjadi ketika perbedaan-perbedaan terwariskan ini menjadi lebih 

umum atau langka dalam suatu populasi. 

 

 

A. TEORI-TEORI EVOLUSI 

 

1. JEAN BAPTISE LAMARCK 

 

Idenya mengenai evolusi, di tuangkan di dalam buku berjudul "Philosophic 

zoologique". Dalam buku tersebut, Lamarck mengungkapkan : 

 

a. Alam sekitar/lingkungan mempunyai pengaruh pada ciri-ciri atau sifat yang 

diwariskan 

b. Ciri-ciri/sifat tersebut akan diwariskan kepada keturunannya 

c. Organ yang sering digunakan akan berkembang, sedangkan apabila tidak 

digunakan akan mengalami kemunduran bahkan hilang 
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Gambar 1. Ilustrasi teori evolusi lamarck 

 

 

2. CHARLES DARWIN 

 

Charles Darwin juga menerbitkan buku mengenai asal mula spesies pada tahun 

1859, dengan judul "on the ofiginof species by means of natural selection" atau "the 

preservation of favored races in the struggle for life". Mengenai Evolusi, Darwin 

berpendapat : 

 

a. Yang menjadi dasar evolusi organik bukan dari adaptasi lingkungan, 

melainkan karena seleksi alam dan seksual 

b. Seleksi alam berupa "pertarungan" dalam kehidupan, yang kuat akan terus 

hidup 

c. Setiap populasi berkecenderungan untuk tumbuh banyak karena proses 

bereproduksi 

d. Untuk berkembang biak, diperlukan adanya makanan dan ruang yang 

cukup 

e. Bertambahnya suatu populasi tidak berjalan terus-menerus 
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Gambar 2. Ilustrasi teori Evolusi oleh Darwin, jerapah yang memiliki  

leher pendek tereleminasi karena seleksi alam 

 

 

 

3. ALLFRED WALLACE 

 

Memiliki pendapat yang sama dengan Charles Darwin, bahwa spesies yang ada 

sekarang, berasal dari spesies masa silam yang mampu bertahan hidup. 

 

 

4. COUNT DE BUFFEN 

 

Menyatakan bahwa variasi-variasi kecil yang terjadi karena pengaruh alam sekitar 

yang diwariskan. Dengan demikian, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan 

akan menyebabkan terjadinya variasi yang mengarah pada terbentuknya spesies 

baru. 

 

 

5. THOMAS ROBERT MALTHUS 

 

Menyatakan bahwa pertambahan jumlah penduduk naik seperti deret ukur, 

sedangkan bahan makanan yang tersedia, naik seperti nilai hitung. 

 

 

 

 

 



 

Lembar ke 5 dari 25 

 

6. ANAXIMENDER 

 

Bumi pada awalnya merupakan lautan, lalu berkembang menjadi daratan. Para 

makhluk hidup aquatik pun termodifikasi sehingga dapat hidup di darat. Pada 

manusia, terdapat masa "part fish" dan "part human" yang disebut merman dan 

mermaid. penampilan seperti ikan ini ada pada masa dalam kandungan bayi 

selama proses perkembangan. Kemudian, penampilan tersebut akan hilang pada 

manusia dewasa. 

 

 

7. ARISTOTELES 

 

Benda-benda hidup berkembang makin sempurna karena pengaruh kekuatan 

tertentu, yaknientelecy, dan makhluk hidup di daratan berasal dari makhluk hidup 

di lautan. 

 

 

8. EPICURUS 

 

Epicurus sependapat dengan Aristoteles bahwa organisme berubah dan 

berkembang makin kompleks dan makin maju. Namun bukan karena faktor 

entelecy yang mempengaruhinya, melainkan karena faktor "natural law". 

 

 

9. AUGUST WEISMANN 

 

Ilmuan ini melengkapi teori evolusi Darwin dengan teori genetika modern. 

Menurutnya, evolusi adalah masalah genetika, yakni soal keturunan bagaimana 

mewariskan gen-gen melalui sel kelamin. 
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B. PRINSIP-PRINSIP EVOLUSI 

 

Berbagai macam teori evolusi yang dicetuskan oleh para tokoh tersebut, akan menjadi 

dasar pemikiran tentang evolusi selanjutnya. Proses evolusi dapat dibedakan atas 

dasar faktor-faktor berikut : 

 

 

1. Evolusi Berdasarkan Arahnya 

 

Berdasarkan arahnya evolusi dibedakan menjadi dua: 

 

a. Evolusi Progresif 

 

Evolusi progresif merupakan evolusi menuju pada kemungkinan yang dapat 

bertahan hidup (survival). Proses ini dapat dijumpai melalui peristiwa evolusi 

yang terjadi pada burung Finch. 

 

b. Evolusi Regresif 

 

Evolusi regresif merupakan proses menuju pada kemungkinan kepunahan. Hal 

ini dapat dijumpai melalui peristiwa evolusi yang terjadi pada hewan dinosaurus. 

 

 

 

2. Evolusi Berdasarkan Skala Perubahannya 

 

Berdasarkan skala perubahannya, evolusi dapat dibedakan menjadi dua: 

 

 

a. Makroevolusi 

 

Makroevolusi adalah perubahan evolusi yang dapat mengakibatkan 

perubahan dalam skala besar. Adanya makroevolusi dapat mengarah kepada 

terbentuknya spesies baru. 
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b. Mikroevolusi 

 

Berkebalikan dengan makroevolusi, mikroevolusi adalah proses evolusi yang 

hanya mengakibatkan perubahan dalam skala kecil. Mikroevolusi ini hanya 

mengarah kepada terjadinya perubahan pada frekuensi gen atau kromosom. 

 

  

3. Evolusi Berdasarkan Hasil Akhir 

 

Berdasarkan hasil akhir, evolusi dapat dibedakan menjadi dua: 

 

a. Evolusi Divergen 

 

Evolusi divergen merupakan proses evolusi yang perubahannya berasal dari 

satu spesies menjadi banyak spesies baru. Evolusi divergen ditemukan pada 

peristiwa terdapatnya lima jari pada vertebrata yang berasal dari nenek 

moyang yang sama dan sekarang dimiliki oleh bangsa primata dan manusia. 

 

b. Evolusi Konvergen 

 

Evolusi konvergen adalah proses evolusi yang perubahannya didasarkan pada 

adanya kesamaan struktur antara dua organ atau organisme pada garis sama 

dari nenek moyang yang sama. Hal ini dapat ditemukan pada hiu dan lumba-

lumba. Ikan hiu dan lumba-lumba terlihat sama seperti organisme yang 

berkerabat dekat, tetapi ternyata hiu termasuk dalam pisces, sedangkan ikan 

lumba-lumba termasuk dalam mamalia. 

 

 

 

C. MEKANISME EVOLUSI 

 

Proses evolusi dapat terjadi karena variasi genetik dan seleksi alam. Adanya 

variasi genetik akan memunculkan sifat-sifat baru yang akan diturunkan. Variasi 

genetik ini disebabkan karena adanya mutasi gen. Seleksi alam juga merupakan 

mekanisme evolusi. Individu-indivu akan beradaptasi dan berjuang untuk 

mempertahankan hidupnya, sehingga individu akan mengalami perubahan morfologi, 
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fisiologi, dan tingkah laku. Faktor-faktor yang berpengaruh di dalam mekanisme evolusi 

antara lain seperti berikut : 

 

 

1. Mutasi 

 

Peristiwa mutasi akan mengakibatkan terjadinya perubahan frekuensi gen, sehingga 

akan mempengaruhi fenotipe dan genotipe. Mutasi dapat bersifat menguntungkan 

dan merugikan. Sifat menguntungkan maupun merugikan tersebut terjadi jika: 

 

a. dapat menghasilkan sifat baru yang lebih menguntungkan, 

b. dapat menghasilkan spesies yang adaptif, 

c. memiliki peningkatan daya fertilitas dan viabilitas. 

 

Selain menguntungkan, ada kemungkinan mutasi bersifat merugikan yaitu 

menghasilkan sifat-sifat yang berkebalikan dengan sifat-sifat di atas. 

 

 

2. SELEKSI ALAM DAN ADAPTASI 

 

Proses adaptasi akan diikuti dengan proses seleksi. Individu yang memiliki adaptasi 

yang baik akan dapat mempertahankan hidupnya, memiliki resistensi yang tinggi 

dan dapat melanjutkan keturunannya. Sedangkan individu yang tidak dapat 

beradaptasi akan mati selanjutnya akan punah. 

 

 

3. ALIRAN GEN 

Dengan adanya aliran gen maka akan terjadi perpindahan alel di antara populasi-

populasi melalui migrasi dan individu yang kawin. 

 

 

4. PERKAWINAN YANG TIDAK ACAK 

 

Perkawinan tak acak dapat mengakibatkan alel yang membawa sifat lebih disukai 

akan menjadi lebih sering dijumpai dalam populasi, sedangkan alel dengan sifat 

yang tidak disukai akan berkurang dan mungkin akan hilang dari populasi. 
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Perkawinan yang terjadi antar keluarga dekat dapat mengakibatkan frekuensi gen 

abnormal atau gen resesif 

 

 

5. HANYUTAN GEN 

 

Hanyutan gen merupakan perubahan secara acak pada frekuensi gen dari 

populasi kecil yang terisolasi. Keadaan ini dapat Anda jumpai pada populasi terisolir 

kaum Amish di Amerika, ternyata ada yang membawa alel yang menyebabkan 

sifat cebol satu dari setiap seribu kelahiran. 

 

Hasil perkawinan secara acak tidak akan mengubah populasi tertentu. 

Penghitungan populasi secara acak tersebut dapat ditentukan dengan hukum 

Hardy Weinberg. Hukum Hardy Weinberg menyatakan bahwa frekuensi gen dalam 

populasi dapat tetap distabilkan dan tetap berada dalam keseimbangan dari satu 

generasi. Syarat terjadinya prinsip ini adalah : 

 

a. perkawinan secara acak, 

b. tidak ada seleksi alam, 

c. jumlah populai besar, 

d. tidak terjadinya mutasi maju atau surut, 

e. tidak ada migrasi. 

 

Secara umum, hukum Hardy Weinberg dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

a. Bila frekuensi alel A di dalam populasi diumpamakan p 

b. Frekuensi alel a diumpamakan q 

c. Hasil perkawinan heterozigote antara Aa × Aa akan diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

1) Homozigot dominan AA = p × p = p2 

2) Heterozigot 2 Aa = 2p × q = 2pq 

3) Homozigot resesif = aa = q × q = q2 
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III. PETUNJUK EVOLUSI 

 

Berikut adalah petunjuk-petunjuk adanya evolusi, seperti anatomi perbandingan, 

embriologi komparatif, fisiologi perbandingan dan lain-lain. Petunjuk tersebut antara lain : 

 

A. Anatomi perbandingan 

Dikenal adanya keadaan yang disebut homologi dan analogi. Homologi adalah adanya 

fungsi yang berbeda beragai hewan yang bila dianalisa secara cermat ternyata 

mempunyai bentuk dasar yang sama, sedangkan analogi adalah adanya fungsi yang 

sama pada beberapa makhluk hidup yang secara anatomik organ yang mengemban 

fungsi tersebut tidak mempunyai struktur dasar yang sama. Para ahli berpendapat bahwa 

peristiwa analogi ini adalah merupakan proses perkembangan evolusi konvergen. Suatu 

peristiwa yang bertolak dari adaptasi anggota makhluk hidup dari beberapa bentuk 

berbeda namun berada dalam lingkungan yang sama untuk jangka waktu yang sangat 

lama. Yang biasa dipakai petunjuk evolusi adalah homologi struktur ekstrimitas anterior 

beberapa hewan vertebrata. 

 

B. Embriologi Komparatif 

Hubungan perkembangan embrio dengan evolusi dinyatakan dalam Ernest Haeckel 

bahwa ontogeni adalah pilogeni yang dipersingkat. Ia menyebut sebagai teori rekapitulasi 

atau teori biogenetik. Perkembangan embrio pada hewan vertebrata dijumpai kenyataan 

bahwa perkembangan embrio dari zigot menujukkan struktur yang sama, namun 

selanjutnya berkembang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga bentuk dewasanya 

mejadi sangat berbeda. 

 

C. Petunjuk dari Fisiologi Perbandingan 

Kemiripan faal tubuh dijumpai pada makhluk hidup mulai dari tingkat rendah sampai 

tingkat tinggi meliputi: 

 

1. Kemiripan dalam faal respiratoria 

2. kemiripan dalam metabolisme 

3. proses sintesis protein 

4. pembentukkan ATP sebagai molekul berenergi tinggi  

5. Petunjuk dari usaha domestifikasi 
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Hasil perjalanan Darwin menunjukkan bahwa spesiasi dapat terjadi karena upaya 

domestifikasi oleh manusia, misalnya upaya pemuliaan tanaman maupun hewan. 

 

D. Petunjuk dari Alat Tubuh yang tersisa (organ Vestigial) 

Alat-alat sisa digunakan sebagai petunjuk adanya evolusi, karena dalam kenyataanya 

meskipun alat tersebut tidak lagi menunjukkan suatu fungsi nyata tapi tetap dijumpai 

secara nyata dan jumlahnya boleh dikatakan cukup banyak. Penganut faham evolusi 

melihat adanya kelemahan dari penganut faham ciptaan khusus, bertolak dari alat-alat 

tersisa yang tidak lagi ada gunanya itu. Adapun organ-organ sisa antara lain: apendiks, 

selaput mata sebelah dalam, otot-otot penggerak telinga, tulang ekor, gigi taring yang 

runcing, geraham ketiga, rambut di dada, mammae pada laki-laki, musculus piramidalis 

dan masih banyak lagi. 

 

E. Petunjuk dari struktur DNA dan Protein 

Semua organisme hidup tersusun oleh kode genetik (DNA = Dioksiribo Nukleic Acid) yang 

sama. Kode genetik makhluk hidup tersusun oleh gula ribosa, pospat, dan empat basa 

nitrogen yang saling berkombinasi menghasilkan sifat-sifat fenotif yang berbeda. Kode 

genetik ini bersifat universal. Melalui proses transkripsi dan tranlasi kode-kode genetik ini 

diterjemahkan menjadi asam amino-asam amino yang menyusun protein. Secara universal 

protein seluruh makhluk hidup tersusun oleh kombinasi 20 asam amino. 

 

 

 

 

IV. TANGGAPAN SOSIAL TENTANG EVOLUSI 

 

Pada abad ke-19, terutama semenjak penerbitan buku Darwin "The Origin of 

Species by means of Natural Selection", pemikiran bahwa kehidupan berevolusi mendapat 

banyak kritik dan menjadi tema yang kontroversial. Namun demikian, kontroversi ini pada 

umumnya berkisar pada implikasi teori evolusi di bidang filsafat, sosial, dan agama. Di 

dalam komunitas ilmuwan, fakta bahwa organisme berevolusi telah diterima secara luas 

dan tidak mendapat tantangan. Walaupun demikian, evolusi masih menjadi konsep yang 

diperdebatkan oleh beberapa kelompok agama. 

 

Manakala berbagai kelompok agama berusaha menyambungkan ajaran mereka 

dengan teori evolusi melalui berbagai konsep evolusi teistik, terdapat banyak pendukung 
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ciptaanisme yang percaya bahwa evolusi berkontradiksi dengan mitos penciptaan yang 

ditemukan pada ajaran agama mereka. Seperti yang sudah diprediksi oleh Darwin, 

implikasi yang paling kontroversial adalah asal usul manusia. Di beberapa negara, 

terutama di Amerika Serikat, pertentangan antara agama dan sains telah mendorong 

kontroversi penciptaan-evolusi, konflik keagamaan yang berfokus pada politik dan 

pendidikan. Manakala bidang-bidang sains lainnya seperti kosmologi. dan ilmu bumi. juga 

bertentangan dengan interpretasi literal banyak teks keagamaan, biologi evolusioner 

mendapatkan oposisi yang lebih signifikan. 

 

Beberapa contoh kontroversi tak beralasan yang diasosiasikan dengan teori evolusi 

adalah "Darwinisme sosial", istilah yang diberikan kepada teori Malthusianisme yang 

dikembangkan oleh Herbert Spencer mengenai sintasan yang terbugar (survival of the 

fittest) dalam masyarakat, dan oleh lainnya mengklaim bahwa kesenjangan sosial, rasisme, 

dan imperialisme oleh karena itu dibenarkan. Namun, pemikiran-pemikiran ini 

berkontradiksi dengan pandangan Darwin itu sendiri, dan ilmuwan berserta filsuf 

kontemporer menganggap pemikiran ini bukanlah amanat dari teori evolusi maupun 

didukung oleh data. 

 

Teori Evolusi ternyata memberikan dampak dan pengaruh yang cukup besar 

terhadap kehidupan sehari-hari kita sebagai umat manusia. Semenjak penerbitan buku 

Darwin “The Origin of Species”, evolusi mendapatkan banyak kritik dan menjadi tema 

yang kontroversial. Namun demikian, kontroversi ini pada umumnya berkisar dalam 

implikasi dari teori evolusi dibidang filsafat ,sosial dan agama. Di dalam komunitas ilmuan, 

teori evolusi telah di terima secara luas dan tidak mendapat tentangan seperti yang sudah 

diprediksi oleh Darwin, implikasi yang paling kontroversial adalah evolusi manusia. 

 

  

Persamaan dan perbedaan pandangan para ahli tentang teori evolusi. 

Persamaannya adalah spesies yang ada sekarang ini berasal dari spesies yang hidup di 

masa lampau, yang mengalami perubahan secara berlahan, sedangkan Perbedaanya 

adalah para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda tentang mekanisme/proses 

perubahan spesies yang terjadi. Sedangkan menurut Pandangan masyarakat evolusi 

adalah perubahan manusia menjadi kera. Masyarakat menganggap bahwa teori evolusi 

darwin bertentangan dengan keimanan kepada Tuhan YME. 
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Banyak yang tidak menerima bahwa segala jenis makhluk hidup, termasuk manusia 

berasal dari proses alam. Aliran yang sering dianggap berlawanan dengan teori evolusi 

adalah penciptaan yang mempercayai bahwa makhluk hidup dan segala jenisnya 

diciptakan oleh Tuhan secara terpisah. Meskipun teori evolusi selalu diasosiasikan dengan 

Charles Darwin, namun sebenarnya biologi evolusi telah berakar sejak zaman Aristoteles. 

Namun demikian, Darwin adalah ilmuwan pertama yang mencetuskan teori evolusi yang 

telah banyak terbukti. Sampai saat ini, teori Darwin tentang evolusi yang terjadi karena 

seleksi alam dianggap oleh mayoritas masyarakat sains sebagai teori terbaik dalam 

menjelaskan teori evolusi. 

 

Ernst Haeckel, seorang ahli Zoologi Jerman, yang sangat termotivasi oleh teori 

evolusi Darwin. Ia meyakini bahwa Darwinisme dapat digunakan menjadi alat ideologis 

yang akan membentuk masa depan kemanusiaan dengan suatu reformasi sosial. 

Beberapa kalangan filsuf, sosialis, dan agamawan juga beranggapan sama dengan Ernst 

Haeckel yang mengkawatirkan bahwa dengan memahami konsep evolusi akan 

mengubah pemikiran terhadap ideologi yang diyakini.Bahkan dampak yang lebih jauh 

menurut beberapa kalangan dengan mempercayai teori evolusi berarti menentang 

eksistensi Tuhan.Semakin jelas penentangan teori ini sejak diterbitkan buku tentang 

“Runtuhnya Teori Evolusi oleh Harun Yahya”. Sedikit banyak publikasi buku tersebut 

mempengaruhi kontoversi terhadap teori evolusi yang telah dikenalkan sebenarnya. 

 

  

Teori evolusi juga dikawatirkan akan mempengaruhi pemahaman-pemahaman 

yang dapat merusak moral dan mendatangkan sisi negatif yang dapat berdampak pada 

kehidupan sehari-hari umat manusia. Tetapi jika kita renungkan kembali bahwa teori 

evolusi ini juga dapat berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat.Beberapa 

implikasi teori evolusi yang terjadi dalam masyarakat adalah sebagai berikut: 

 

  

Prof. Dr Sangkat Marzuki seorang peneliti di Indonesia mengadakan penelitian 

tentang asal-usul manusia Indonesia. Hasilnya adalah nenek moyang manusia Indonesia 

berasal dari Afrika. Di beberapa wilayah di Indonesia, misalnya di Bali terdapat tempat 

penangkaran hewan-hewan tentang seperti buaya, kura-kura, dan penyu, badak cula 

satu di Ujung Kulon dan di Bengkulu dilakukan pula usaha pelestarian bunga Rafflesia 

arnoldi dan bunga bangkai. Semua usaha ini dilakukan untuk menghindari kepunahan 

jenis hewan dan tumbuhan sebagai akibat dari seleksi alam. Beberapa usaha 
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mendapatkan bibit unggul tanaman dilakukan melalui proses seleksi dan hibridisasi. Usaha 

ini dilakukan dengan cara mengkaji hubungan antara evolusi, genetika, dan lingkungan. 

Tumbuhan hasil seleksi tersebut akan memiliki nilai ekonomis karena hasilnya yang 

menguntungkan dan dapat menunjang kebutuhan manusia. Kita dapat mengambil 

manfaat dari hal ini, yaitu melakukan budidaya tanaman, misalnya suatu tanaman jenis 

mustrad alami yang diseleksi untuk menghasilkan tanaman brokoli, kubis, kembang kol, 

dan lain-lain. 

 

  

Jika kita kaji ulang tentang teori evolusi dan agama membutuhkan pembuktian 

kebenarannya. Agama adalah sebuah kepercayaan, dan tidak dibutuhkan bukti untuk 

orang mempercayainya. Kalau pun ada bukti, itu cukup untuk lebih meningkatkan 

keimanan terhadap Agama yang diyakininya.Berbeda dengan Teori Evolusi, yang katanya 

ilmiah. Sehingga sudah sepantasnya harus dapat diuji kebenarannya, dan terbukti. Para 

ilmuwan dengan disiplin ilmu yang didalaminya sedang bekerja keras untuk melakukan 

penelitian. Hasil penelitian tersebut akan sedikit banyak membuktikan kebenaran teori 

evolusi. Untuk mempelajari teori ini dengan tidak mempengaruhi moral dan ideologi 

secara negatif adalah sebuah tantangan. 

 

 

 

 

V. TEORI EVOLUSI MODERN 

 

Sintesis evolusioner modern merupakan perpaduan gagasan berbagai bidang 

keahilian biologi yang menjelaskan evolusi secara logis. Sintesis modern umumnya diterima 

luas oleh kebanyakan ahli biologi. Sintesis modern dikembangkan selama satu dasawarsa 

(1936–1947) dan perkembangan genetika populasi (1918–1932) merupakan gaya dorong 

lahirnya sintesis modern. Sintesis modern menunjukkan bahwa genetika Mendel konsisten 

dengan seleksi alam dan evolusi gradual. 

 

Julian Huxley menciptakan istilah ini ketika ia menulis bukunya Evolution: The Modern 

Synthesis (1942). Tokoh sintesis modern lainnya meliputi R. A. Fisher, Theodosius Dobzhansky, 

J.B.S. Haldane, Sewall Wright, E.B. Ford, Ernst Mayr, Bernhard Rensch, Sergei Chetverikov, 

George Gaylord Simpson, dan G. Ledyard Stebbins. 
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Sintesis modern memecahkan permasalahan dan ketidakjelasan yang disebabkan 

oleh spesialisasi bidang biologi, di mana terdapat komunikasi yang buruk antar ahli bilogi 

pada awal abad ke-21. Penemuan para ahli genetika pada awalnya sulit untuk 

dimasukkan ke dalam kerangka evolusi gradual dan mekanisme seleksi alam. Sintesis 

modern menggabungkan kedua ilmu tersebut, manakala memberikan bukti bahwa kajian 

populasi pada lapangan sangatlah krusial terhadap teori evolusioner. Sintesis modern 

menyatukan gagasan-gagasan berbagai cabang biologi yang telah lama terpisah, 

utamanya genetika, sitologi, sistematika, botani, morfologi, ekologi, dan paleontologi. 

 

Sintesis evolusioner modern juga dirujuk sebagai sintesis baru, sintesis modern, dan 

sintesis evolusioner. 

 

 

A. TANGGAPAN ILMU BIOLOGI MOLEKULER TERHADAP EVOLUSI 

 

James Watson adalah ilmuwan paling terkemuka abad ini dalam teknik rekayasa 

genetika. Bersama rekannya Francis Crick pada tahun 1953 yang lalu, keduanya 

mempublikasikan penemuannya yakni struktur DNA yang terdiri dari spiral ganda. 

Dalam DNA itu, Watson dan Crick menemukan pola susunan unsur kimia, yang 

merupakan kode pemrograman genetik semua makhluk hidup. Kode DNA tersusun dari 

empat macam nukleotida, yakni Adenin, Thymin, Cyanin dan. Guanin, yang disebut 

huruf penyusun kode genetika. Polymer inilah yang menentukan pembentukan DNA 

dan sekaligus juga evolusi makhluk hidup. Watson dan Crick menerima anugerah Nobel 

untuk kedokteran bagi temuannya ini pada tahun 1962. 

 

Menangapi teori evolusi Darwin itu, ilmuwan terkemuka di bidang evolusi biologi 

saat ini, Edward Osborn Wilson mengatakan : “Setiap zaman memiliki penemuan besar 

masing-masing. Dan titik acuan terpenting dalam biologi modern dalam 200 tahun 

terakhir ini, bagi saya adalah tahun 1859, ketika Darwin, menerbitkan bukunya 

mengenai asal-usul spesies. Dan penemuan besar kedua pada tahun 1953 ketika 

Watson dan Crick mempublikasikan struktur DNA.“ 

 

Selain Darwin, pada saat yang hampir bersamaan Gregor Mendel, seorang 

pendeta dari Austria juga melakukan penelitian sifat herediter pada tanaman, dengan 

melakukan persilangan beberapa jenis tanaman kacang. Ia mengirimkan satu 

eksemplar hasil penelitian persilangannya kepada Darwin. Akan tetapi pakar sejarah 
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ilmu pengetahuan Ernst Peter Fischer menceritakan nasib laporan itu : “Hukum genetika, 

belum dikenal oleh Darwin. Memang diketahui, bahwa Darwin menerima satu 

eksemplar laporannya, tapi juga diketahui ia tidak sempat membukanya. Artinya, ia 

tidak kenal hukum herediter, dan tentu saja tidak dapat membuat gambaran 

mengenai mekanisme genetika.“ 

 

Hasil penelitian sifat herediter Mendel dan penemuan struktur DNA oleh Watson dan 

Crick membuat para ahli evolusi biologi dapat memecahkan rahasia evolusi sejenis 

burung gelatik yang diamati Darwin di pulau Galapagos. Dari struktur DNA para peneliti 

bukan hanya dapat mengikuti mekanisme evolusi, melainkan juga mengetahui 

bagaimana organisme berubah tampilannya. Dewasa ini diketahui, teori mutasi gen 

sebagai pemicu evolusi ternyata tidak tepat. Sebab gen makhluk hidup memiliki 

kemampuan yang jauh lebih hebat dari yang dibayangkan. Untuk melakukan 

perubahan, gen ibaratnya dengan cerdik mengaktifkan saklar yang mematikan atau 

menghidupkan protein tertentu dalam sel. 

 

Dengan pengetahuan terbaru dalam ilmu rekayasa genetika, yakni menghidupkan 

atau mematikan fungsi protein atau asam amino tertentu untuk memicu evolusi, teori 

Darwin mengenai evolusi yang berjalan lambat puluhan ribu atau jutaan tahun juga 

dipatahkan. Sekarang semakin sering diamati evolusi secara real time. Dapat 

dituntaskannya proyek genome manusia, yang menunjukan bahwa manusia hanya 

memiliki 21.000 gen, nyaris sama dengan gen tikus menunjukan, bahwa sebetulnya 

tidak ada apa yang disebut gen manusia. Organisme dapat diibaratkan seperti 

sebuah buku. Untuk menciptakan buku baru tidak perlu diciptakan tulisan baru, cukup 

menukar dan mengubah kalimatnya, jadilah buku baru. 

 

Namun pemenang hadiah Nobel kedokteran 1995 dari Jerman, pakar biologi 

perkembangan Christiane Nüsslein-Volhard mengingatkan, jangan terlalu sombong, 

seolah-olah dengan mengetahui sebagian rahasia genetika ini, kemudian diartikan kita 

dapat menciptakan manusia hasil rekayasa genetika. Nüsslein Volhardt menegaskan : 

“Kesalahan mendasarnya adalah, ada orang yang meyakini, jika mereka mengerti 

sifatnya, mereka juga dapat melakukan perubahan. Jika saya tahu bahwa gen 

manusia memiliki sifat tertentu, hal ini tidak berarti saya bisa mengubahnya atau saya 

dapat menciptakan manusia yang direkayasa secara genetika. Sebuah organisme 

adalah rancang bangun yang amat rumit. Praktis tidak ada kemungkinan, secara 

terarah melakukan mutasi tanpa menimbulkan dampak sampingan.“ 
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Tapi sejumlah ilmuwan pakar rekayasa genetika telah melangkah cukup jauh. 

Periset genetika Ian Wilmut dari Inggris misalnya, pada tahun 1996 berhasil melakukan 

kloning domba Dolly. Atau pakar biokimia Craig Venter dari AS yang memimpin 

perusahaan Celera Genomic, melakukan proyek pemetaan genom manusia dengan 

biaya sendiri. Wawasannya menyangkut evolusi juga sering terdengar seperti amat 

gegabah. Venter sesumbar : “Mungkin kedengarannya seperti fiksi ilmiah. Tapi disain 

dan spesifikasi seleksi genetika akan menggantikan teori evolusi Darwin.“ 

 

Satu-satunya kemungkinan bagi evolusi adalah dengan menganggap adanya 

waktu yang tidak terbatas, sehingga memungkinkan terjadinya segelintir kebetulan 

yang sangat langka. Anggapan seperti ini jelas tidak tepat. Para ilmuwan mengetahui 

bahwa matahari sedang terbakar habis. Jika ada waktu yang tidak terbatas, matahari 

dan semua bintang lain akan terbakar habis dan pada jaman modern ini kita tidak 

akan sempat merasakan sinarnya. Bantahan paling kuat terhadap evolusi datang dari 

penemuan di bidang biokimia. Berdasarkan penemuan biokimia modern, tubuh 

manusia merupakan perpaduan jutaan sel yang sangat kompleks, jauh lebih kompleks 

daripada yang dipikirkan Charles Darwin, David Hume maupun orang sejaman mereka. 

Pada waktu itu mereka hanya memahami sel-sel sebagai gumpalan protoplasma. Kini 

para ilmuwan modern semakin menyadari bahwa satu sel terdiri dari rangkaian DNA 

dan RNA yang sangat banyak dan rumit. Untuk membentuk suatu substansi tubuh yang 

paling kecil dibutuhkan keserasian DNA/RNA yang sangat banyak. Selanjutnya, untuk 

memfungsikan substansi tersebut diperlukan jutaan kombinasi lain yang teratur. Lebih 

lagi, untuk melakukan suatu tindakan yang “paling sederhana” sekalipun, misalnya 

melihat suatu objek, diperlukan jutaan kombinasi sel-sel dalam sistem kerja yang 

tertentu. Menurut seorang ilmuwan yang bernama Howard Morowitz jumlah 

kemungkinan bagi terjadinya evolusi dari sisi biokimia adalah 1 di antara 

10100.000.000.000. Ini sama saja dengan memenangkan 1,4 juta undian secara 

berturut-turut. Selain itu, rangkaian DNA yang membentuk suatu sel manusia ternyata 

memiliki pola yang berbeda antara satu orang dengan yang lain. Perbedaan ini 

semakin terlihat jelas apabila suatu DNA binatang dibandingkan dengan DNA manusia. 

Untuk mengubah DNA suatu makhluk hidup menjadi DNA makhluk hidup lain yang 

lebih berkembang diperlukan jutaan kemustahilan. 

 

Sebenarnya, tidak ada pertentangan antara teori evolusi dengan agama 

manapun di dunia. Yang terjdi pada masa lampau hanyalah kesalahan pengertian 

karena ilmu pengetahuan itu sendiri belum berkembang. Teori evolusi terus mengalami 
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perkembangan seiring dengan berjalannya waktu an munculnya beagam konsep. 

Teori evolusi tidak lepas dari proses “evolusi”. Hal ini dapat dipahami mengingat orang 

tiak terlalu mengerti mengenai apa yang sebenarnya menjadi landasan dari 

pernyataan yg dibuat oleh ahli. Masa evolusi modern, pada masa ini teori evolusi 

mengalami kemajuan dengan pesat terutama setelah ditemukannya struktur DNA dan 

dukungan perkemangan ilmu komputer. Terdapat dua kelompok pemikiran yaitu 

kelompok netralis dan seleksionis. Kelompok netralis berpendapat bahwa jumlah asam 

amino yang dikode oleh DNA lebih dari 107 maka paling tidak ada satu mutasi asam 

amino pertahun dalam setiap species. Menurut kimura, mutasi asam amino ini 

kebanyakan bersifat netral, jadi tidak terkena seleksi, sehingga suatu species tidak akan 

dengan mudah punah. Hal ini berarti proses hiangnya suatu alel hanya bergantung 

kepada arus genetic dan kecepatan mutasi. Kelompk seleksionis berpendapat bahwa 

seleksi merupakan suatu mekanisme yang harus terjadi. Tidak ada alel yng memiliki 

kemampuan yang sama. Meskipun beberapa alel kelhatannya tidak berpengaruh oleh 

suatu keadaan, tidak berarti pada keadaan yang lain semua alel tetap tidak terkena 

seleksi. 

 

Dengan demikian, evolusi merupakan ilmu yang mempelajari perubahan yang 

berangsur angsur menuju kesesuaian dengan waktu dan tempat. Pada dasarnya 

evolusi juga tidak akan pernah membuktikan bagaimana kera menjadi manusia. 

Namun organisme cenderung memiliki nenek moyang organisme lain. Karena hanya 

didasarkan atas data fosil maka dalam mempelajari evolusi organisme biasanya para 

ahli menggunakan metode pendekatan bukan pembuktian. Pada masa evolusi 

modern, para ahli menjelaskan teori evolusi dengan pendekatan molekuler, fisiologis, 

embriologi, model matematik, dan pendekatan berdasarkan ilmu yang lain. Pada 

masa ini, sebagian orang ada yang bernggapan bahwa mutasi merupakan suatu 

proses yang netral dan sebagian yang lain beranggapan bahwa mutasi merupakan 

hasil proses seleksi alam sehingga menyebabkan timbulnya dua aliran pemikiran 

mengenai teori evolusi. Dari 6 Teori Evolusi, tidak ada satupun yang salah. Hal ini karena 

prinsip teori evolusi adalah bersifat dinamis, tidak kaku. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

“Setiap teori Evolusi itu benar berdasarkan waktu dikemukannya”. 

 

Sintesis evolusioner modern merupakan perpaduan gagasan berbagai bidang 

keahilian biologi yang menjelaskan evolusi secara logis. Sintesis modern umumnya 

diterima luas oleh kebanyakan ahli biologi. Sintesis modern dikembangkan selama satu 

dasawarsa (1936–1947) dan perkembangan genetika populasi (1918–1932) merupakan 
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gaya dorong lahirnya sintesis modern. Sintesis modern menunjukkan bahwa genetika 

Mendel konsisten dengan seleksi alam dan evolusi gradual. Julian Huxley menciptakan 

istilah ini ketika ia menulis bukunya Evolution: The Modern Synthesis (1942). Tokoh sintesis 

modern lainnya meliputi R. A. Fisher, Theodosius Dobzhansky, J.B.S. Haldane, Sewall 

Wright, E.B. Ford, Ernst Mayr, Bernhard Rensch, Sergei Chetverikov, George Gaylord 

Simpson, dan G. Ledyard Stebbins. Sintesis modern memecahkan permasalahan dan 

ketidakjelasan yang disebabkan oleh spesialisasi bidang biologi, di mana terdapat 

komunikasi yang buruk antar ahli bilogi pada awal abad ke-21. Penemuan para ahli 

genetika pada awalnya sulit untuk dimasukkan ke dalam kerangka evolusi gradual dan 

mekanisme seleksi alam. Sintesis modern menggabungkan kedua ilmu tersebut, 

manakala memberikan bukti bahwa kajian populasi pada lapangan sangatlah krusial 

terhadap teori evolusioner. Sintesis modern menyatukan gagasan-gagasan berbagai 

cabang biologi yang telah lama terpisah, utamanya genetika, sitologi, sistematika, 

botani, morfologi, ekologi, dan paleontologi. Sintesis evolusioner modern juga dirujuk 

sebagai sintesis baru, sintesis modern, dan sintesis evolusioner. 

 

Sejak penemuan struktur heliks DNA oleh Watson dan  Crick pada tahun 1953, telah 

terjadi ledakan informasi yang sangat besar dalam biologi molekular. Keberhasilan 

biologi molekuler dalam menjelaskan banyak aspek genetika organisme telah 

menyebabkan keyakinan yang kuat dan luas  antara ahli biologi molekuler bahwa 

biologi dapat diperkecil ke tingkat molekular dan tidak ada yang baru dapat diperoleh 

dengan mempelajari sifat-sifat di tingkat organisme. Terdapat setidaknya di antara 

beberapa ahli biologi molekuler merasa bahwa sistem biologis tidak lebih dari 

kumpulan atom dan berorientasi molekul dengan cara tertentu melalui kimia dan 

hokum fisik dan bahwa semua aspek biologi akhirnya dapat dijelaskan secara fisika 

dan makromolekul kimia. Memang benar bahwa organisme terdiri dari atom dan 

molekul, tetapi mereka pola yang sangat kompleks bentuk dan struktur dari atom-atom 

dan molekul. Singkatnya, proses pola hidup sangat tidak mungkin proses fisik dan kimia 

saja. Mengingat klaim oleh beberapa ahli biologi molekuler, akan menarik suatu 

pertanyaan, apa mempelajari organisme pada tingkat molekuler dapat memberitahu 

kita tentang biologi evolusi. 

 

Sistem novel hipotesis untuk proses evolusi berasal antara tahun 1937 dan 1950 

(Mayr 1982). Berbeda dengan itu Weismann (1892) dan Wallace (1889) konsep neo-

Darwin, teori sintetis dimasukkan fakta dari bidang-bidang seperti genetika, sistematika, 

dan paleontologi. Meskipun sintesis modern mengacu terutama pada data yang 
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dikumpulkan dari eukariota, evolusionis modern memiliki mengalihkan perhatian 

mereka ke prokariota dalam upaya untuk menyimpulkan bagaimana kehidupan 

dimulai dan bagaimana seks berevolusi. ketika Darwin (1859, 1872), Wallace (1889), 

dan Weismann (1892) mengusulkan konsep mereka tentang perubahan mekanisme 

evolusi, mikrobiologi dalam masa pertumbuhan. Naturalis (Darwin, Wallace) dan ahli 

sitologi (Weismann) mempelajari makroskopik hewan dan tumbuhan. Seperti manusia, 

makhluk organik ini adalah diploid, yang bereproduksi secara seksual eukariotik 

organisme multiseluler di mana setiap sel berisi dua set kromosom (satu set dari setiap 

orangtua) selain gamet haploidnya (betina: telur, pria: sel sperma) yang dihasilkan dari 

meiosis. Setelah pembuahan telur, zigot berkembang menjadi diploid baru (2n) 

perorangan (generasi berikutnya). Organisme seperti ini adalah saat ini yang paling 

jelas secara visual bentuk-bentuk kehidupan di planet kita, meskipun prokariota (bakteri, 

cyanobacteria) - mikroba yang telah bertahan sejak Archaean (sekitar 3.500 juta 

tahun) - masih yang paling berlimpah (dalam hal biomassa kolektif mereka) dan 

beragam ekologi membentuk kehidupan bersel satu. 

 

Namun, teori evolusi biologi sintetis hampir secara eksklusif disimpulkan pada 

pengamatan dan Data kuantitatif diperoleh dengan eukariotik, macroorganisms 

biseksual. Ini adalah salah satu dari beberapa alasan mengapa kami mengusulkan 

bahwa ekspansi diperlukan untuk menggabungkan yang (sebagian besar seragam) 

bentuk morfologis primitif mikroorganisme. Mikroba ini bereproduksi secara aseksual 

dengan pembelahan biner, meskipun rekombinasi (DNA horisontal transfer) juga terjadi. 

 

Sintesis Modern 

Umumnya biologiwan sekarang mengakui bahwa evolusi adalah fakta. Karena itu, 

istilah „teori‟ dalam hal ini dipandang tidak cocok lagi, kecuali untuk menyebut 

berbagai model yang mencoba menjelaskan bagaimana evolusi itu berlangsung. 

Diskusi panjang lebar di kalangan biologiwan sekarang hanya mengenai 

mekanismenya. Sejak abad ke-20 genetika dan biologi populasi menyisip ke dalam 

kajian evolusi. Teori Darwin tentang seleksi alami tidak lagi dipandang sebagai teori 

terbaik tentang mekanisme evolusi. Gagasan sekarang tentang evolusi biasanya 

disebut sebagai Modern Synthesis (Sintesis Modern) yang mencakup mekanisme selain 

seleksi alami. Evolusi menjadi didefinisikan sebagai perubahan komposisi genetik 

(frekuensi alel di dalam kumpulan gen) suatu populasi dari generasi ke generasi. Ketika 

biologiwan berkata ia telah mengamati evolusi, maksudnya ia telah mendeteksi 

adanya perubahan dalam frekuensi gen di dalam suatu populasi. Sering adanya 
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perubahan frekuensi gen itu diinferensikan dari perubahan fenotipe yang dapat 

diwariskan. 

 

Futuyma (1986) menguraikan prinsip utama Sintesis Modern sebagai berikut. 

1. Populasi mengandung variasi genetik yang muncul melalui mutasi acak (artinya 

tidak terarah secara adaptif) dan rekombinasi. 

2. Populasi berevolusi dengan perubahan-perubahan dalam frekuensi gen akibat 

random genetic drift, gene flow, dan khususnya seleksi alami. 

3. Sebagian besar varian genetik mempunyai pengaruh fenotipe yang kecil 

sehingga perubahan fenotipe terjadi bertahap. 

4. Diversifikasi terjadi melalui spesiasi, yang normalnya melibatkan berkembangnya 

secara bertahap isolasi reproduksi di antara populasi-populasi. 

5. Proses-proses tersebut, yang terus berlangsung dengan cukup lama, 

membuahkan perubahan-perubahan yang cukup besar untuk membenarkan 

ditetapkannya taraf-taraf taksonomik yang lebih tinggi (genus, famili, dst.) 

 

Ada dua macam evolusi: mikroevolusi dan makroevolusi. Perubahan di dalam populasi, 

yang hanya berupa perubahan frekuensi alel, disebut mikroevolusi. Perubahan yang 

lebih besar, misalnya yang menyebabkan terbentuknya spesies baru, disebut 

makroevolusi. Sebagian evolusionis berpendapat bahwa makroevolusi hanyalah 

kumpulan mikroevolusi. Sebagian lagi berpendapat bahwa mekanisme makroevolusi 

berbeda dari perubahan mikroevolusi. Punctuated equillibrium adalah salah satu teori 

yang diajukan untuk menjelaskan mekanisme makroevolusi berdasarkan pola yang 

terekam dalam catatan fosil. 

 

Genetic Drift 

Genetic drift adalah perubahan secara kebetulan dalam frekuensi alel suatu kumpulan 

gen. Meski bisa terjadi pada populasi besar maupun kecil, peristiwa ini terutama terjadi 

pada populasi yang kecil. Sebagai mekanisme evolusi, genetic drift dipandang setara 

dengan seleksi alami, malah bisa lebih penting. Mana sebenarnya yang lebih penting 

di antara keduanya masih diperdebatkan, tetapi setidaknya sebagian tergantung 

pada ukuran populasi. Di populasi kecil, drift bisa jauh lebih berperan.  Bottleneck 

effect dan founder effect adalah dua contoh dari proses stokastik tersebut. Sebagai 

proses acak, genetic drift tidak akan memberikan hasil yang sama pada populasi yang 

berlainan. 
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Mutasi 

Mutasi merupakan bahan mentah evolusi. Peran pentingnya adalah untuk 

menghasilkan variasi. Mutasi pada dasarnya merupakan kekeliruan dalam penyalinan 

DNA. Macamnya berupa perubahan kode genetik, penyisipan atau hilangnya suatu 

gen, dan inversi atau duplikasi gen atau bagian gen. Kebanyakan mutasi dipandang 

netral dari sudut pandang fitness. Banyak mutasi yang tidak segera memperlihatkan 

efek pada fenotipe, sehingga tidak terdeteksi. Akan tetapi, kalau mutasi itu sampai 

menimbulkan efek pada fenotipe, biasanya efeknya merugikan. Hanya sedikit sekali 

mutasi yang menguntungkan. Nilai adaptif mutasi sepenuhnya tergantung pada 

kondisi lingkungan. Sekali alel bermutasi, kombinasi alel-alel tertentu bisa lebih adaptif 

dari kombinasi yang lain pada kondisi lingkungan tertentu. Fenotipe yang paling cocok 

baru muncul apabila alel-alel yang tepat dikelompokkan oleh peristiwa rekombinasi. 

Gene Flow/Migration 

Migrasi gen adalah pergerakan alel di antara populasi-populasi melalui perkawinan 

individu antarpopulasi.  Individu baru yang masuk ke suatu populasi, lalu kawin di 

populasi itu, bisa membawa alel baru ke kumpulan gen populasi itu. Dengan demikian, 

variasi di dalam populasi itu meningkat. 

 

 

 

B. APLIKASI TEORI EVOLUSI 

 

Aplikasi utama evolusi pada bidang teknologi adalah seleksi buatan, yakni seleksi 

terhadap sifat-sifat tertentu pada sebuah populasi organisme yang disengajakan. 

Manusia selama beberapa ribu tahun telah menggunakan seleksi buatan pada 

domestikasi tumbuhan dan hewan. Baru-baru ini, seleksi buatan seperti ini telah 

menjadi bagian penting dalam rekayasa genetika, dengan penanda terseleksi seperti 

gen resistansi antibiotik digunakan untuk memanipulasi DNA pada biologi molekuler. 

 

Karena evolusi dapat menghasilkan proses dan jaringan yang sangat optimal, ia 

memiliki banyak aplikasi pada ilmu komputer. Pada ilmu komputer, simulasi evolusi yang 

menggunakan algoritma evolusi dan kehidupan buatan dimulai oleh Nils Aall Barricelli 

pada tahun 1960-an, dan kemudian diperluas oleh Alex Fraser yang mempublikasi 

berbagai karya ilmiah mengenai simulasi seleksi buatan. Seleksi buatan menjadi 

metode optimalisasi yang dikenal luas oleh hasil kerja Ingo Rechenberg pada tahun 

1960-an dan awal tahun 1970-an, yang menggunakan strategi evolusi untuk 
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menyelesaikan masalah teknik yang kompleks. Algoritma genetika utamanya, menjadi 

populer oleh karya tulisan John Holland. Seiring dengan meningkatnya ketertarikan 

akademis, peningkatan kemampuan komputer mengijinkan aplikasi yang praktis, 

meliputi evolusi otomatis program komputer. Algoritma evolusi sekarang digunakan 

untuk menyelesaikan masalah multidimensi. Penyelesaian menggunakan algoritma ini 

lebih efisien daripada menggunakan perangkat lunak yang diproduksi oleh perancang 

manusia. Selain itu, ia juga digunakan untuk mengoptimalkan desain sistem. 

 

 

 

C. TEORI ASAL USUL KEHIDUPAN 

 

1. Teori Abiogenesis (Generatio Spontania) 

Teori Abiogenesis menyatakan bahwa kehidupan berasal dari benda mati. Slah satu 

pendukung teori ini adalah Aristoteles. 

 

2. Teori Biogenesis 

Teori biogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup hanya berasal dari sesuatu 

yang hidup. Tokoh pendukung teori biogenesis antara lain Francesco Redi (Italia), 

Lazzaro Spallanzani (Italia, dan Louis Pasteur (Prancis). 

 

a. Percobaan Francesco Redi 

Redi melakukan percobaan dengan menggunakan 3 kerat daging segar yang 

diletakkan dalam 3 buah tabung 

1.) Tabung I diisi sekerat daging, kemudian ditutup rapat-rapat. Tabung II diisi 

sekerat daging, kemudian ditutup dengan kain kasa. Tabung III diisi sekerat 

daging, kemudian dibiarkan tetap terbuka. 

         Setelah beberapa hari: 

2.) Tabung I: tidak terdapat lalat maupun belatung di dalamnya. 

3.) Tabung II: terdapat belatung pada jaring, tetapi tidak ada lalat atau belatung 

pada daging 

4.) Tabung III: terdapat lalat pada tabung dan belatung pada daging 

Redi berkesimpulan bahwa belatung tidak terbentuk dari daging yang 

membusuk, melainkan berasal dari telur lalat yang tertinggal pada daging 

dan kain kasa pada saat lalat hinggap 
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b. Percobaan Lazzaro Spallanzani 

        Spallanzani menggunakan air kaldu dan dua buah labu erlenmeyer. Labu 

pertama diisi air kaldu dan dipanaskan selama beberapa menit, kemudian 

dibiarkan tetap terbuka. Labu kedua diisi air kaldu, kemudian ditutup dengan 

rapat dan dipanaskan selama beberapa menit. 

Setelah beberapa lama: 

Labu I: air kaldu berubah menjadi keruh dan baunya tidak enak 

Labu II: air kaldu tidak mengalami perubahan 

Spallanzani berkesimpulan bahwa mikroba yang terdapat pada air kaldu labu I 

bukan berasal dari air kaldu tetapi berasal dari mikroba sebelumnya yang 

tersebar di udara. 

 

c. Percobaan Louis Pasteur 

        Louis Pasteur melakukan percobaan dengan menggunakan tabung berleher 

angsa. Louis Pasteur merebus kaldu hingga mendidih, kemudian mendiamkannya 

di dalam tabung berleher angsa. Setelah sekian lama didiamkannya ternyata 

tidak ada bakteri yang tumbuh. Namun, setelah tabung dimiringkan hingga air 

kaldu mencapai ujung pipa tabung tersebut, air kaldu kemudia ditumbuhi 

mikroba.  Louis Pasteur berkesimpulan bahwa kehidupan berasal dari kehidupan 

sebelumnya. 

 

 

Teori Evolusi Kimia 

 

Teori ini menyatakan bahwa senyawa organik yang ada di atmosfer mengalami 

perubahan sedikit demi sedikit membentuk senyawa organik. Senyawa organik inilah 

yang merupakan komponen dasar makhluk hidup. 

 

Teori pendukung teori ini adalah Harold Urey, Stanley Miller dan A.I. Oparin 

 

Teori Evolusi Kimia Menurut Harold Urey 

            Harold Ureymenyatakan bahwa dahulu atmosfer bumi kaya akan molekul zat 

seperti metana (CH4), uap air (H2O), amonia (NH3), dan karbondioksida (CO2), yang 

semuanya berbentuk uap. Energi radiasi sinar kosmis serta aliran listrik halilintar 

menyebabkan terjadinya reaksi di antara zat-zat tersebut. Reaksi ini menghasilkan 

senyawa organik 
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            Menurut Urey, terbentuknya makhluk hidup dari berbagai molekul zat di atmosfer 

didukung kondisi sebagai berikut : Tersedia molekul metana, amonia, uap air, dan 

hidrogen yang sangat banyak di atmosfer bumi. Ada bantuan energi yang timbul dari 

aliran listrik halilintar dan radiasi kosmik yang menyebabkan zat-zat bereaksi 

membentuk molekul zat yang lebih besar. Terbentuknya zat hidup yang paling 

sederhana. Zat hidup yang terbentuk berkembang menjadi sejenis organisme yang 

lebih kompleks dalam jangka waktu yang lebih lama (berjuta-juta) tahun 

 

 

Eksperimen Stanley Miler 

        Ke dalam alat ciptaannya, Miller memasukkan gas hidrogen, metan, amonia, dan 

uap air dari air yang dipanaskan. Alat itu dipanaskan selama seminggu sehingga gas-

gastersebut dapat bercampur di dalamnya. Sebagai pengganti energi listrik dari 

halilintar, pada alat tersebut dialirkan listrik 75.000 volt. Setelah seminggu, Miller 

mendapatkan zat organik berupa asam amino. 

 

 

A.l. Oparin 

            Oparin menyatakan bahwa pada suatu ketika atmosfer bumi kaya akan 

metana (CH4), uap air (H2O), amonia (NH3) dan karbondioksida (CO2) dan hidrogen, 

tetapi tidak memiliki oksigen. Panas dari berbagai sumber energi menyebabkan 

senyawa-senyawa sederhana tersebut bereaksi membentuk senyawa organik. Dalam 

lautan yang masih panas, senyawa-senyawa ini membentuk semacam campuran 

yang kaya akan materi, yang disebut primordial soup. Primordial soup melakukan sintesi 

dan membentuk molekul organik kecil atau monomer, misalnya asam amino dan 

nukleotida. Monomer tersebut kemudian bergabung membentuk polimer.  

 

            Kondisi atmosfer saat ini sudah tidak memungkinkan terjadinya sintesis molekul 

organik secara spontan karena oksigen di atmosfer akan memecah ikatan kimia dan 

mengekstraksi elektron. 
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