


 

 

 

 

 

 

MODUL PEMBELAJARAN BIOLOGI 

XII.2.2 

 

BIOTEKNOLOGI 

 

 

 

 

Standar Kompetensi : 

Memahami prinsip-prinsip dasar bioteknologi  serta implikasinya pada salingtemas 

 

 

Kompetensi Dasar : 

1. Menjelaskan arti, prinsip, dasar, dan jenis-jenis bioteknologi 

2. Menjelaskan dan menganalisis peran bioteknologi serta implikasi hasil-hasil bioteknologi pada 

salingtemas. 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Kita semua pasti telah mengenal dengan baik bahan pangan seperti tempe, kecap, 

keju, roti, nata de coco ataupun yogurt. Bahan-bahan pangan tersebut dapat dengan 

mudah kita temui pada pasar-pasar tradisional maupun pasar modern yang ada di 

daerah kita. Tapi tahukah kita, semua bahan pangan tersebut merupakan produk atau 

bahan hasil dari suatu proses yang dikenal dalam ilmu biologi yang bernama bioteknologi. 

Bahan-bahan pangan tersebut memang sejatinya telah ada sejak dahulu, bahkan 

beberapa dari makanan tersebut memang berasal dari bangsa Indonesia, seperti tempe 

dan tape.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Contoh produk bahan makanan hasil proses bioteknologi 

 

 

Bahan-bahan pangan tersebut yang merupakan produk hasil bioteknologi, 

mengalami suatu proses yang lebih dikenal dengan nama fermentasi. Proses tersebut 

memanfaatkan mikroorganisme-mikroorganisme tertentu melalui proses hidupnya. Selain, 

produk hasil bioteknologi berupa bahan pangan produk lain seperti jasa juga dapat 

dihasilkan melalui proses bioteknologi, baik yang dihasilkan melalui cara tradisional 

(konvensional) maupun secara modern. Berikut akan kita pelajari lebih lanjut mengenai 

bioteknologi secara lebih mendalam. 

 

Kata kunci : bioteknologi, fermentasi, mikroorganisme, konvensional, modern. 

 

 

 

 

II. DEFINISI 

 

Kita mungkin telah lama mengenal produk dari proses bioteknologi, bahkan beberapa 

dari kelompok masyarakat kita menjadikan produk-produk berupa bahan pangan 

tersebut menjadi sumber pendapatan dan pekerjaan, dikarenakan beberapa dari produk 

tersebut yang memang merupakan bahan pangan asli dari bangsa ini. Bioteknologi 

dapat didefinisikan sebagai suatu metode pemanfaatan makhluk hidup, dapat berupa 

makro maupun mikroorganisme (bakteri, fungi, virus, dan lain-lain) ataupun produk dari 

makhluk hidup tersebut (enzim maupun alkohol) untuk menghasilkan produk ataupun jasa 

demi kepentingan hidup manusia. 



Perkembangan bioteknologi saat ini tidak hanya didasari pada biologi semata, tetapi 

juga pada ilmu-ilmu terapan dan murni lain, seperti biokimia, komputer, biologi molekular, 

mikrobiologi, genetika, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, 

bioteknologi adalah ilmu terapan yang menggabungkan berbagai cabang ilmu dalam 

proses produksi barang dan jasa. Bioteknologi secara sederhana sudah dikenal oleh 

manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Sebagai contoh, di bidang teknologi pangan 

adalah pembuatan bir, roti, maupun keju yang sudah dikenal sejak abad ke-19, 

pemuliaan tanaman untuk menghasilkan varietas-varietas baru di bidang pertanian, serta 

pemuliaan dan reproduksi hewan. Bioteknologi secara umum berarti meningkatkan 

kualitas suatu organisme melalui aplikasi teknologi. Aplikasi teknologi tersebut dapat 

memodifikasi fungsi biologis suatu organisme dengan menambahkan gen dari organisme 

lain atau merekayasa gen pada organisme tersebut. 

 

 

 

 

III. SEJARAH PEMANFAATAN BIOTEKNOLOGI 

 

Sejarah pemanfaatan makhluk hidup oleh manusia untuk menghasilkan suatu produk 

atau jasa sesuai konsep definisi bioteknologi telah lama dilakukan, dimulai dari zaman pra 

sejarah hingga saat ini. Berikut sejarah pemanfaatan bioteknologi dari waktu ke waktu : 

 

A. 8000 SM Pengumpulan benih untuk ditanam kembali. Bukti bahwa bangsa Babilonia, 

Mesir, dan Romawi melakukan praktik pengembangbiakan selektif (seleksi artifisal) 

untuk meningkatkan kualitas ternak. 

B. 6000 SM Pembuatan bir, fermentasi anggur, membuat roti, membuat tempe dengan 

bantuan ragi. 

C. 4000 SM Bangsa Tionghoa membuat yogurt dan keju dengan bakteri asam laktat. 

D. 1500 Pengumpulan tumbuhan di seluruh dunia. 

E. 1665 Penemuan sel oleh Robert Hooke(Inggris) melalui mikroskop. 

F. 1800 Nikolai I. Vavilov menciptakan penelitian komprehensif tentang 

pengembangbiakan hewan. 

G. 1880 Mikroorganisme ditemukan. 

H. 1856 Gregor Mendel mengawali genetika tumbuhan rekombinan. 

I. 1865 Gregor Mendel menemukan hukum hukum dalam penyampaian sifat induk ke 

turunannya. 

J. 1919 Karl Ereky, insinyur Hongaria, pertama menggunakan kata bioteknologi. 

K. 1970 Peneliti di AS berhasil menemukan enzim pembatas yang digunakan untuk 

memotong gen-gen. 



L. 1975 Metode produksi antibodi monoklonal dikembangkan oleh Kohler dan Milstein. 

M. 1978 Para peneliti di AS berhasil membuat insulin dengan menggunakan bakteri yang 

terdapat pada usus besar. 

N. 1980 Bioteknologi modern dicirikan oleh teknologi DNA rekombinan. Model prokariot-

nya, E. coli, digunakan untuk memproduksi insulin dan obat lain, dalam bentuk 

manusia. Sekitar 5% pengidap diabetes alergi terhadap insulin hewan yang 

sebelumnya tersedia). 

O. 1992 FDA menyetujui makanan GM pertama dari Calgene: tomat "flavor saver". 

P. 2000 Perampungan Human Genome Project. 

 

Pemanfaatan makhluk hidup terutama mikroorganisme dalam menghasilkan suatu  

produk dan jasa sangat dipengaruhi dari keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh 

mikroorganisme tersebut sebagai subjek. Beberapa keunggulan tersebut yang menjadi 

alasan pemanfaatannya, antara lain : 

 

A. Reproduksinya sangat cepat, dalam hitungan menit dapat berkembang biak 

sehingga menjadi sumber daya hayati yang sangat potensial. 

B. Mudah diperoleh dari lingkungan kita. 

C. Memiliki sifat tetap, tidak berubah-ubah. 

D. Melalui teknik rekayasa genetika, para ahli dapat memodifikasi atau mengubah 

dengan cepat sifat mikroorganisme sehingga dapat menghasilkan produk yang sesuai 

dengan yang kita inginkan. 

E. Dapat menghasilkan berbagai produk yang dibutuhkan oleh manusia dan tidak 

tergantung musim atau iklim. 

 

 

 

 

IV. JENIS-JENIS BIOTEKNOLOGI 

 

Pembagian jenis dari bioteknologi dapat kita bagi menjadi 2 (dua) kategori, berdasarkan 

pemanfaatan teknologinya dan bidang pemanfaatannya. 

 

A. Berdasarkan Pemanfaatan Teknologinya. 

 

Berdasarkan pemanfaatan teknologinya, bioteknologi dibedakan menjadi 2 (dua) 

bagian, yaitu : 

 

 



1. Bioteknologi Konvensional. 

 

Pemanfaatan bioteknologi ini hanya berdasarkan pada pengalaman-

pengalaman yang telah ada, peralatan yang digunakan masih sangat sederhana 

serta dilakukan pada skala kecil. Metode tersebut dimanfaatkan oleh nenek 

moyang kita dahulu dan diturunkan hingga saat ini, misalnya pembuatan tape dan 

tempe yang keduanya merupakan bahan pangan yang berasal dari Indonesia 

yang sebenarnya mengandung prinsip-prinsip ilmiah yaitu prinsip respirasi 

anaerobik dari suatu mikroorganisme. 

 

Selain itu, produk bahan pangan lain sebagai hasil dari pemanfaatan 

mikroorganisme dalam konsep bioteknologi antara lain : pembuatan bir, roti, keju 

maupun yogurt yang telah dikenal sejak abad ke 19 melalui proses fermentasi 

berbagai jenis mikroorganisme. Pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh nenek 

moyang juga merupakan salah satu bentuk pemanfaatan bioteknologi dalam 

bidang pertanian. Dibidang medis, penerapan bioteknologi di masa lalu dapat 

dilihat dari produk-produk berupa penemuan vaksin, antibiotik dan insulin. 

 

 

2. Bioteknologi Modern 

 

Perbedaan yang paling mencolok antara bioteknologi konvensional dan 

modern adalah penerapan prinsip-prinsip ilmiah, menggunakan peralatan-

peralatan yang lebih modern dan dilakukan dalam skala besar. Bioreaktor modern 

dikembangkan dengan menggunakan prinsip-prinsip genetika dan biologi 

molekuler. Contoh dari pemanfaatan bioteknologi modern antara lain rekayasa 

genetik, seperti semangka tanpa biji. Contoh lain dari bioteknologi modern adalah 

pemanfaatan enzim dalam pemotongan rantai DNA dengan tujuan mengubah 

susunan genetika pembawa informasi sifat-sifat fisik yang diturunkan. 

 

 

 

B. Berdasarkan Bidang Pemanfaatannya 

 

Berdasarkan bidang pemanfaatannya, bioteknologi dibedakan menjadi beberapa 

bagian yaitu : 

 

1. Bioteknologi merah (red biotechnology) adalah cabang ilmu bioteknologi yang 

mempelajari aplikasi bioeknologi di bidang medis. Cakupannya meliputi seluruh 



spektrum pengobatan manusia, mulai dari tahap preventif, diagnosis, dan 

pengobatan. Contoh penerapannya adalah pemanfaatan organisme untuk 

menghasilkan obat dan vaksin, penggunaan sel induk untuk pengobatan 

regeneratif, serta terapi gen untuk mengobati penyakit genetik dengan cara 

menyisipkan atau menggantikan gen abnomal dengan gen yang normal. 

2. Bioteknologi putih/abu-abu (white/gray biotechnology) adalah bioteknologi 

yang diaplikasikan dalam industri seperti pengembangan dan produksi 

senyawa baru serta pembuatan sumber energi terbarukan. Dengan 

memanipulasi mikroorganisme seperti bakteri dan khamir/ragi, enzim-enzim juga 

organisme-organisme yang lebih baik telah tercipta untuk memudahkan proses 

produksi dan pengolahan limbah industri. Pelindian (bleaching) minyak dan 

mineral dari tanah untuk meningkakan efisiensi pertambangan, dan 

pembuatan bir dengan khamir. 

3. Bioteknologi hijau (green biotechnology) mempelajari aplikasi bioteknologi di 

bidang pertanian dan peternakan. Di bidang pertanian, bioteknoogi telah 

berperan dalam menghasilkan tanaman tahan hama, bahan pangan dengan 

kandungan gizi lebih tinggi dan tanaman yang menghasilkan obat atau 

senyawa yang bermanfaat. Sementara itu, di bidang peternakan, binatang-

binatang telah digunakan sebagai "bioreaktor" untuk menghasilkan produk 

penting contohnya kambing, sapi, domba, dan ayam telah digunakan sebagai 

penghasil antibodi-protein protektif yang membantu sel tubuh mengenali dan 

melawan senyawa asing (antigen). 

4. Bioteknologi biru (blue biotechnology) disebut juga bioteknologi 

akuatik/perairan yang mengendalikan proses-proses yang terjadi di lingkungan 

akuatik. Salah satu contoh yang paling tua adalah akuakultura, menumbuhkan 

ikan bersirip atau kerang-kerangan dalam kondisi terkontrol sebagai sumber 

makanan, (diperkirakan 30% ikan yang dikonsumsi di seluruh dunia dihasilkan 

oleh akuakultura). Perkembangan bioteknologi akuatik termasuk rekayasa 

genetika untuk menghasilkan tiram tahan penyakit dan vaksin untuk melawan 

virus yang menyerang salmon dan ikan yang lain. Contoh lainnya adalah 

salmon transgenik yang memiliki hormon pertumbuhan secara berlebihan 

sehingga menghasilkan tingkat pertumbuhan sangat tinggi dalam waktu 

singkat. 

 

 

 

 

 

 



V. PEMANFAATAN MIKROORGANISME DALAM BIOTEKNOLOGI 

 

Bioteknologi tidak dapat terlepas dari pemanfaatan mikroorganisme sebagai agen 

dalam proses bioteknologi tersebut. Mikroorganisme yang dimaksudkan dapat berupa 

virus, bakteri, jamur, alga dan protozoa. 

 

A. Mikroorganisme Yang Berperan Dalam Bioteknologi Bahan Pangan 

 

Beberapa mikroorganisme yang berperan dalam pengubahan bahan pangan, 

antara lain : 

 

NO. JENIS MIKROORGANISME  MEDIA TUMBUH  PRODUK 

1 Aspergillus Wentii   Kedelai   Kecap 

2 Rhizopus oligosporus  Kedelai   Tempe 

3 Saccharomyches Cerevisiae Ketela    Tape 

4 Acetobacter Xylinum  Sari Kelapa   Nata de Coco 

5 Lactobacillus Lactis   Susu    Yogurt 

6 Lactobacillus Bulgaricus   Susu Meningkatkan 

aroma dan cita 

rasa Yogurt 

7 Streptococus Laktis   Krim  susu   Mentega 

8 Penicilium Comemberti  Krim susu   Keju { keras } 

9 Penicilium Roquertorti  Krim susu   Keju { lunak } 

10 Aspergilus Oryzae   Kedelai   Kecap 

11 Rhizopus Oryzae   Kedelai   Tempe 

12 Spirullina SP        Sumber pangan 

13 Clorella SP        Sumber pangan 

14 Fusarium Graminearum  Gandum/kentang  Sumber  Pangan 

15 Methylophirus Methylotropus Limbah kertas Sumber makanan 

ternak 

16 Neutrospora sithophyla  Kacang tanah  Oncom 

17 Neutrospora Crassa   Kacang tanah  Oncom 

18 Streptococus Thermophilus  Meningkatkan 

keasamaan dkultur 

 

 

 

 

 



VI. IMPLIKASI BIOTEKNOLOGI MODERN 

 

Tidak dapat dipungkiri bahwa sejak dahulu peran dari pemanfaatan makhluk hidup untuk 

menghasilkan produk berupa barang atau jasa telah sering kita nikmati. Terlebih lagi 

dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, mendorong perkembangan 

bioteknologi juga mengikuti perkembangan teknologi. Beberapa konsep yang 

mengimplemetasikan prinsip-prinsip bioteknologi modern antara lain : 

 

 

A. Kultur Jaringan 

 

Kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti 

sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dengan kondisi aseptik, sehingga 

bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri tumbuh menjadi tanaman 

lengkap kembali. Teknik kultur jaringan memanfaatkan prinsip perbanyakan tumbuhan 

secara vegetatif. Berbeda dari teknik perbanyakan tumbuhan secara konvensional, 

teknik kultur jaringan dilakukan dalam kondisi aseptik di dalam botol kultur dengan 

medium dan kondisi tertentu. Karena itu teknik ini sering kali disebut kultur in vitro. 

Dikatakan in vitro (bahasa Latin), berarti "di dalam kaca" karena jaringan tersebut 

dibiakkan di dalam botol kultur dengan medium dan kondisi tertentu. Teori dasar dari 

kultur in vitro ini adalah Totipotensi. Teori ini mempercayai bahwa setiap bagian 

tanaman dapat berkembang biak karena seluruh bagian tanaman terdiri atas 

jaringan-jaringan hidup. Oleh karena itu, semua organisme baru yang berhasil 

ditumbuhkan akan memiliki sifat yang sama persis dengan induknya. 

 

Pelaksanaan teknik ini memerlukan berbagai prasyarat untuk mendukung kehidupan 

jaringan yang dibiakkan. Hal yang paling esensial adalah wadah dan media tumbuh 

yang steril. Media adalah tempat bagi jaringan untuk tumbuh dan mengambil nutrisi 

yang mendukung kehidupan jaringan. Media tumbuh menyediakan berbagai bahan 

yang diperlukan jaringan untuk hidup dan memperbanyak dirinya. Ada dua 

penggolongan media tumbuh: media padat dan media cair.  Media padat pada 

umumnya berupa padatan gel, seperti agar, dimana nutrisi dicampurkan pada agar. 

Media cair adalah nutrisi yang dilarutkan di air. Media cair dapat bersifat tenang atau 

dalam kondisi selalu bergerak, tergantung kebutuhan. Komposisi media yang 

digunakan dalam kultur jaringan dapat berbeda komposisinya. Perbedaan komposisi 

media dapat mengakibatkan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan eksplan 

yang ditumbuhkan secara in vitro. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kultur Jaringan 

 

 

Penambahan hormon tumbuhan atau zat pengatur tumbuh pada jaringan parenkim 

dapat mengembalikan jaringan ini menjadi meristematik kembali dan berkembang 

menjadi jaringan adventif tempat pucuk, tunas, akar maupun daun pada lokasi yang 

tidak semestinya.  Proses ini dikenal dengan peristiwa dediferensiasi. Dediferensiasi 

ditandai dengan peningkatan aktivitas pembelahan, pembesaran sel, dan 

perkembangan jaringan.Beberapa jaringan yang lambat dalam pertumbuhan 

mereka. Bagi mereka akan ada dua pilihan: (i) Optimalisasi media tumbuh, (ii) 

Membudidayakan sehat dan penuh semangat tumbuh jaringan atau varietas.] 

Necrosis bisa merusak jaringan kultur. Umumnya, nekrosis kultur jaringan bervariasi 

dalam varietas yang berbeda dari tanaman. Dengan demikian, dapat dikelola oleh 

kultur sehat dan penuh semangat tumbuh varietas.Metode perbanyakan tanaman 

secara in vitro dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu melalui perbanyakan tunas dari 

mata tunas apikal, melalui pembentukan tunas adventif, dan embriogenesis somatik, 

baik secara langsung maupun melalui tahap pembentukan kalus. Ada beberapa tipe 

jaringan yang digunakan sebagai eksplan dalam pengerjaan kultur jaringan. Pertama 

adalah jaringan muda yang belum mengalami diferensiasi dan masih aktif membelah 

(meristematik) sehingga memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi. Jaringan tipe 

pertama ini biasa ditemukan pada tunas apikal, tunas aksiler, bagian tepi daun, ujung 

akar, maupun kambium batang. Tipe jaringan yang kedua adalah jaringan parenkima, 

yaitu jaringan penyusun tanaman muda yang sudah mengalami diferensiasi dan 

menjalankan fungsinya. Contoh jaringan tersebut adalah jaringan daun yang sudah 

berfotosintesis dan jaringan batang atau akar yang berfungsi sebagai tempat 

cadangan makanan. 

 

 

 



B. Rekayasa Genetika 

 

Rekayasa genetika (Inggris: genetic engineering) dalam arti paling luas adalah 

penerapan genetika untuk kepentingan manusia. Dengan pengertian ini kegiatan 

pemuliaan hewan atau tanaman melalui seleksi dalam populasi dapat dimasukkan. 

Demikian pula penerapan mutasi buatan tanpa target dapat pula dimasukkan. 

Walaupun demikian, masyarakat ilmiah sekarang lebih bersepakat dengan batasan 

yang lebih sempit, yaitu penerapan teknik-teknik biologi molekular untuk mengubah 

susunan genetik dalam kromosom atau mengubah sistem ekspresi genetik yang 

diarahkan pada kemanfaatan tertentu.Obyek rekayasa genetika mencakup hampir 

semua golongan organisme, mulai dari bakteri, fungi, hewan tingkat rendah, hewan 

tingkat tinggi, hingga tumbuh-tumbuhan. Bidang kedokteran dan farmasi paling 

banyak berinvestasi di bidang yang relatif baru ini. Sementara itu bidang lain, seperti 

ilmu pangan, kedokteran hewan, pertanian (termasuk peternakan dan perikanan), 

serta teknik lingkungan juga telah melibatkan ilmu ini untuk mengembangkan bidang 

masing-masing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Rekayasa Genetika 



Ilmu terapan ini dapat dianggap sebagai cabang biologi maupun sebagai ilmu-ilmu 

rekayasa (keteknikan). Dapat dianggap, awal mulanya adalah dari usaha-usaha 

yang dilakukan untuk menyingkap material yang diwariskan dari satu generasi ke 

generasi yang lain. Ketika orang mengetahui bahwa kromosom adalah material yang 

membawa bahan terwariskan itu (disebut gen) maka itulah awal mula ilmu ini. Tentu 

saja, penemuan struktur DNA menjadi titik yang paling pokok karena dari sinilah orang 

kemudian dapat menentukan bagaimana sifat dapat diubah dengan mengubah 

komposisi DNA, yang adalah suatu polimer bervariasi. 

 

Tahap-tahap penting berikutnya adalah serangkaian penemuan enzim restriksi 

(pemotong) DNA, regulasi (pengaturan ekspresi) DNA (diawali dari penemuan operon 

laktosa pada prokariota), perakitan teknik PCR, transformasi genetik, teknik 

peredaman gen (termasuk interferensi RNA), dan teknik mutasi terarah (seperti Tilling).  

Sejalan dengan penemuan-penemuan penting itu, perkembangan di bidang 

biostatistika, bioinformatika dan robotika/automasi memainkan peranan penting 

dalam kemajuan dan efisiensi kerja bidang ini. 

 

 

 

C. Kloning 

 

Kloning dalam biologi adalah proses menghasilkan individu-individu dari jenis yang 

sama (populasi) yang identik secara genetik. Kloning merupakan proses reproduksi 

aseksual yang biasa terjadi di alam dan dialami oleh banyak bakteria, serangga, atau 

tumbuhan. Dalam bioteknologi, kloning merujuk pada berbagai usaha-usaha yang 

dilakukan manusia untuk menghasilkan salinan berkas DNA atau gen, sel, atau 

organisme. Arti lain kloning digunakan pula di luar ilmu-ilmu hayati. 

 

Kata ini diturunkan dari kata clone atau clon, dalam bahasa Inggris, yang juga 

dibentuk dari kata bahasa Yunani, κλῶνος ("klonos") yang berarti "cabang" atau 

"ranting", merujuk pada penggunaan pertama dalam bidang hortikultura sebagai 

bahan tanam dalam perbanyakan vegetatif. Kata ini digunakan dalam dua 

pengertian (1) klon sel adalah sekelompok sel yang identik sifat-sifat genetiknya, 

semua berasal dari satu sel. (2) klon gen atau molekuler adalah sekelompok salinan 

gen yang bersifat identik yang direplikasi dari satu gen yang dimasukan dalam sel 

inang. 

 

 



Proses kloning manusia dapat digambarkan seperti ditunjukkan dan dijelaskan secara 

sederhana sebagai berikut : 

 

1. Mempersiapkan sel stem : suatu sel awal yang akan tumbuh menjadi berbagai sel 

tubuh. Sel ini diambil dari manusia yang hendak dikloning. 

2. Sel stem diambil inti sel yang mengandung informasi genetic kemudian dipisahkan 

dari sel. 

3. Mempersiapkan sel telur : suatu sel yang diambil dari sukarelawan perempuan 

kemudian intinya dipisahkan. 

4. Inti sel dari sel stem diimplantasikan ke sel telur 

5. Sel telur dipicu supaya terjadi pembelahan dan pertumbuhan. Setelah membelah 

(hari kedua) menjadi sel embrio. 

6. Sel embrio yang terus membelah (disebut blastosis) mulai memisahkan diri (hari ke 

lima) dan siap diimplantasikan ke dalam rahim. 

7. Embrio tumbuh dalam rahim menjadi bayi dengan kode genetik persis sama 

dengan sel stem donor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Proses Kloning 

 

 

 

 



D. Bayi Tabung 

 

Bayi tabung atau pembuahan in vitro (bahasa Inggris: in vitro fertilisation) adalah 

sebuah teknik pembuahan dimana sel telur (ovum) dibuahi di luar tubuh wanita. Bayi 

tabung adalah salah satu metode untuk mengatasi masalah kesuburan ketika metode 

lainnya tidak berhasil. Prosesnya terdiri dari mengendalikan proses ovulasi secara 

hormonal, pemindahan sel telur dari ovarium dan pembuahan oleh sel sperma dalam 

sebuah medium cair. Teknologi ini dirintis oleh P.C Steptoe dan R.G Edwards pada 

tahun 1977. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Proses Pembuahan In Vitro (Bayi Tabung) 

 

 

Secara sederhana, bayi tabung diartikan sebagai proses pembuahan sel telur dan 

sperma di luar tubuh ibu. Dalam bahasa Latin bayi tabung dikenal dengan istilah in 

vitro vertilization, yang berarti 'pembuahan dalam gelas atau tabung. Proses bayi 

tabung sendiri diawali dengan konsultasi dan seleksi pasien, dimana baik suami dan 

istri akan diperiksa sampai dengan ada indikasi untuk mengikuti program bayi tabung. 

Jika memang diindikasikan, baru bisa masuk dan mengikuti program bayi tabung. 

 

Proses bayi tabung selanjutnya adalah, melakukan stimulasi atau merangsang indung 

telur untuk memastikan banyaknya sel telur. Secara alami sel telur memang hanya 

ada satu, namun dalam program bayi tabung, perlu lebih dari satu sel telur untuk 

memperoleh embrio. Proses bayi tabung yang ke tiga adalah, pemantauan 

pertumbuhan folikel atau cairan berisi sel telur di dalam indung telur melalui 



ultrasonografi. Pemantauan pertumbuhan folikel ini bertujuan untuk melihat apakah sel 

telur sudah cukup matang untuk dipanen atau belum. Baru kemudian mematangkan 

sel telur, dengan cara menyuntikan obat agar siap dipanen. 

 

Proses bayi tabung selanjutnya adalah, melakukan pengambilan sel telur untuk 

kemudian di proses di laboratorium. Pada hari yang sama, akan dilakukan 

pengambilan sperma suami. Jika tidak ada masalah, pengambilan dilakukan dengan 

cara bermasturbasi. Namun bila ditemukan kendala, maka akan dilakukan operasi 

pengambilan sperma melalui buah zakar. Setelah proses diatas selesai, maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan pembuahan atau fertilisasi di dalam media kultur di 

laboratorium, sehingga menghasilkan embrio. Baru setelah embrio terbentuk, akan 

dilakukan proses transfer embrio kembali ke dalam rahim agar terjadi kehamilan. Jika 

ada sisa embrio lebih, maka akan disimpan untuk proses kehamilan berikutnya. Baru 

kemudian proses bayi tabung memasuki fase luteal untuk mempertahankan dinding 

Rahim dengan memberikan Progesterone. Biasanya dokter akan memberi obat 

selama 15 hari pertama untuk mempertahankan dinding rahim ibu agar terjadi 

kehamilan. Proses terakhir adalah melakukan pemeriksaan apakah telah terjadi 

kehamilan atau belum, baik dengan pemeriksaan darah maupun USG. 
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