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Selain mengalami berbagai modifikasi fenotipe 
karena adanya peristiwa aksi gen tertentu, 
terdapat pula penyimpangan semu terhadap 
hukum Mendel yang tidak melibatkan modifikasi 
fenotipe, tetapi menimbulkan fenotipe-fenotipe 
yang merupakan hasil kerja sama atau interaksi 
dua pasang gen nonalelik. Peristiwa semacam ini 
dinamakan interaksi gen.

Peristiwa interaksi gen pertama kali dilaporkan 
oleh W. Bateson dan R.C. Punnet setelah mereka 
mengamati pola pewarisan bentuk jengger ayam. 
Dalam hal ini terdapat empat macam bentuk 
jengger ayam, yaitu mawar, ercis, walnut, dan 
tunggal,





Persilangan ayam berjengger mawar dengan 
ayam berjengger ercis menghasilkan 
keturunan dengan bentuk jengger yang sama 
sekali berbeda dengan bentuk jengger kedua 
tetuanya. Ayam hibrid (hasil persilangan) ini 
memiliki jengger berbentuk walnut. 

Selanjutnya, apabila ayam berjengger walnut 
disilangkan dengan sesamanya, maka 
diperoleh generasi F2 dengan fenotipe walnut 
: mawar : ercis : tunggal = 9 : 3 : 3 : 1.



Dari fenotipe tersebut, terlihat adanya satu 
kelas fenotipe yang sebelumnya tidak pernah 
dijumpai, yaitu bentuk jengger tunggal. 

Munculnya fenotipe jengger tunggal dan 
walnut, mengindikasikan adanya keterlibatan 
dua pasang gen nonalelik yang berinteraksi 
untuk menghasilkan suatu fenotipe. Kedua 
pasang gen tersebut masing-masing 
ditunjukkan oleh fenotipe mawar dan 
fenotipe ercis.



Apabila gen yang bertanggung jawab atas 
munculnya fenotipe mawar adalah R, 
sedangkan gen untuk fenotipe kacang adalah 
P, maka keempat macam fenotipe tersebut 
masing-masing dapat dituliskan sebagai :
R-pp untuk mawar, 
rrP- untuk kacang, 
R-P- untuk walnut, dan 
rrpp untuk tunggal. 

Dengan demikian, diagram persilangan untuk 
pewarisan jengger ayam dapat dijelaskan 
seperti pada berikut :



P               RRpp     X           rrPP

mawar                 ercis

Gamet        Rp                      rP

F1                        RrPp

walnut

Keturunan F2, terdiri dari :

9 R_P_  berjengger walnut

3 R_pp berjengger mawar

3 rrP_ berjengger ercis

1 rrpp berjengger tunggal



Fenotip jengger yang baru ini disebabkan 
karena adanya interaksi (saling pengaruh) 
antara gen-gen.

Adanya 16 kombinasi dalam F2 memberikan 
petunjuk bahwa ada 2 pasang alel yang 
berbeda ikut menentukan bentuk dari jengger 
ayam. 

Sepasang alel menentukan tipe jengger mawar 
dan sepasang alel lainnya untuk tipe jengger 
ercis. 

Sebuah gen untuk mawar dan sebuah gen 
untuk ercis mengadakan interaksi 
menghasilkan jengger walnut, seperti terlihat 
pada ayam-ayam F1. 



Jengger mawar ditentukan oleh gen dominan R 
(berasal dari “rose”) dan jengger ercis oleh 
gen dominan P (berasal dari “pea”). 

Karena itu ayam berjengger mawar homozigot 
mempunyai genotip RRpp, sedangkan ayam 
berjengger ercis homozigot mempunyai 
genotip rrPP. Perkawinan dua ekor ayam ini 
menghasilkan F1 yang berjengger walnut 
(bergenotip RrPp) dan F2 memperlihatkan 
perbandingan fenotip 9:3:3:1.



Gen R dan gen P adalah bukan alel, tetapi 
masing-masing dominan terhadap alelnya (R 
dominan terhadap r, P dominan terhadap p). 

Sebuah atau sepasang gen yang menutupi 
(mengalahkan) ekspresi gen lain yang buka 
alelnya dinamakan gen yang epistasis. 

Gen yang dikalahkan ini tadi dinamakan gen 
yang hipostasis. 

Peristiwanya disebut epistasi dan hipostasi.



Kuncinya   aa epistasis terhadap B dan b

Peristiwa epistasis resesif terjadi apabila suatu 
gen resesif menutupi ekspresi gen lain yang 
bukan alelnya. 



Contoh epistasis resesif dapat dilihat pada 
pewarisan warna rambut mencit (Mus musculus).

Ada dua pasang gen nonalelik yang mengatur 
warna bulu pada mencit, yaitu :

gen A menyebabkan bulu berwarna kelabu, 
gen a menyebabkan bulu berwarna hitam, 
gen C menyebabkan pigmentasi normal, dan 
gen c menyebabkan tidak ada pigmentasi (putih). 

Bagaimanakah keturunan F1 dan F2 dari 
persilangan antara mencit berbulu hitam (CCaa) 
dan albino (ccAA) ?



 Akibat peristiwa ini, pada generasi F2 akan 
diperoleh nisbah fenotipe 9 : 3 : 4.



Kuncinya    A epistasis terhadap B dan b

Pada peristiwa epistasis dominan terjadi 
penutupan ekspresi gen oleh suatu gen 
dominan yang bukan alelnya. 



Peristiwa epistasis dominan dapat dilihat misalnya 
pada pewarisan warna buah waluh besar 
(Cucurbita pepo). 

Dalam hal ini terdapat :
Gen Y yang menyebabkan buah berwarna kuning
Gen  y yang menyebabkan buah berwarna hijau
Gen W yang menghalangi pigmentasi dan
Gen w yang tidak menghalangi pigmentasi. 

Bagaimanakah keturunan F1 dan F2 dari 
persilangan antara waluh putih (WWYY) dan 
waluh hijau (wwyy) ?



 Fenotipe pada generasi F2 dengan adanya 
epistasis dominan adalah 12 : 3 : 1.



Kuncinya :    A epistasis terhadap B dan b

bb epistasis terhadap A dan a

Epistasis dominan-resesif terjadi apabila gen 
dominan dari pasangan gen I epistatis 
terhadap pasangan gen II yang bukan alelnya, 
sementara gen resesif dari pasangan gen II ini 
juga epistatis terhadap pasangan gen I. 



Contoh peristiwa epistasis dominan-resesif dapat 
dilihat pada pewarisan warna bulu ayam ras. 

Dalam hal ini terdapat pasangan :
Gen I yang menghalangi pigmentasi, 
Gen i, yang tidak menghalangi pigmentasi. 
Gen C, yang menimbulkan pigmentasi, dan 
Gen c, yang tidak menimbulkan pigmentasi.

Gen I dominan terhadap C dan c, sedangkan gen c 
dominan terhadap I dan i.

Bagaimanakah keturunan F1 dan F2 dari perkawinan 
ayam leghorn putih (IICC) dengan ayam white silkie 
putih (iicc) ??



 Epistasis ini menghasilkan nisbah fenotipe   
13 : 3 pada generasi F2.



 Kuncinya     aa epistasis terhadap B dan b

bb epistasis terhadap A dan a

 Apabila gen resesif dari suatu pasangan gen, 
katakanlah gen I, epistatis terhadap pasangan 
gen lain, katakanlah gen II, yang bukan 
alelnya, sementara gen resesif dari pasangan 
gen II ini juga epistatis terhadap pasangan 
gen I, maka epistasis yang terjadi dinamakan 
epistasis resesif ganda. 



Bateson dan Punnet melakukan percobaan 
dengan mengawinkan 2 tanaman kacang 
manis (Lathyrus odoratus) berbunga putih.

Keturunan F1 semua berbunga ungu

Jika F1 saling menyerbuk sendiri, diperoleh 
keturunan F2 dengan perbandingan fenotipe 
9 ungu : 7 putih.

Bagaimanakah diagram persilangan antara 2 
tanaman berbunga putih CCpp x ccPP ??



 Epistasis ini menghasilkan perbandingan  
fenotipe 9 : 7 pada generasi F2.



 Kuncinya       A epistasis terhadap B dan b

B epistasis terhadap A dan a

 Apabila gen dominan dari pasangan gen I 
epistatis terhadap pasangan gen II yang 
bukan alelnya, sementara gen dominan dari 
pasangan gen II ini juga epistatis terhadap 
pasangan gen I, maka epistasis yang terjadi 
dinamakan epistasis dominan ganda. 



 Contoh peristiwa epistasis dominan ganda dapat 
dilihat pada pewarisan bentuk buah Capsella. 

 Ada dua macam bentuk buah Capsella, yaitu segitiga 
dan oval. 

 Bentuk segitiga disebabkan oleh gen dominan C dan 
D, sedang bentuk oval disebabkan oleh gen resesif c 
dan d. 

 Dalam hal ini C epistasi terhadap D dan d, sedangkan 
D epistasi terhadap C dan c.

 Bagaimanakah keturunan F1 dan F2 dari persilangan 
antara tanaman dg bentuk buah segitiga (CCDD) 
dengan tanaman dg bentuk buah oval (ccdd) ??



 Epistasis ini menghasilkan perbandingan 
fenotipe 15 : 1 pada generasi F2.



 Pada Cucurbita pepo dikenal tiga macam bentuk buah, yaitu 
cakram, bulat, dan lonjong. 

 Gen yang mengatur pemunculan fenotipe tersebut ada dua 
pasang, masing-masing B dan b serta L dan l. 

 Apabila pada suatu individu terdapat sebuah gen dominan 
dari salah satu pasangan gen tersebut, maka fenotipe yang 
muncul adalah bentuk buah bulat (B-ll atau bbL-). 

 Sementara itu, apabila dua buah gen dominan dari kedua 
pasangan gen tersebut berada pada suatu individu, maka 
fenotipe yang dihasilkan adalah bentuk buah cakram (B-L-). 

 Adapun fenotipe tanpa gen dominan (bbll) akan berupa 
buah berbentuk lonjong. 

 Bagaimanakah keturunan F1 dan F2 dari persilangan buah 
cakram dan buah lonjong homozigot ?

 Pewarisan sifat semacam ini dinamakan epistasis gen 
duplikat dengan efek kumulatif.





1. Ayam berjengger mawar memiliki genotip 
R_pp, ercis rrP_, walnut R_P_, dan tunggal 
rrpp. Berapakah perbandingan fenotip yang 
diharapkan dari perkawinan berikut :

a. RRPp x rrPp

b. rrPP x RrPp

c. RrPp x Rrpp

d. Rrpp x rrpp

2. Dari perkawinan antara induk berjengger 
walnut dan mawar diperoleh keturunan 3 
mawar : 3 walnut : 1 ercis : 1 tunggal. 
Bagaimanakah genotipe dari induknya ??



3. Pada suatu tanaman kacang-kacangan, gen C 
dan P sangat diperlukan untuk pembentukan 
bunga ungu.  Bila salah satu dari gen tsb atau 
kedua-duanya absen, bunga akan berwarna 
putih.  Bagaimanakah perbandingan fenotip 
dari keturunan pada perkawinan ini :

a. Ccpp x ccPp    b. CcPp x Ccpp    

c. ccpp x CcPp    d. CcPp x CcPp

4. Waktu tanaman kacang-kacangan tersebut 
diatas yang berbunga ungu dikawinkan dengan 
yang berbunga putih, dihasilkan 14 ungu : 16 
putih. Bagaimana kira2 genotipe dari kedua 
tanaman tsb ??



5. Bisu tuli sejak lahir pada manusia 
disebabkan oleh keadaan homozigotik dari 
salah satu atau kedua gen resesif d dan e. 
Kedua gen dominan D dan E diperlukan agar 
muncul fenotipe normal.

Seorang lelaki bisu tuli menikah dengan 
seorang wanita bisu tuli pula. Mereka 
memiliki 5 orang anak yang semuanya 
normal. Bagaimana saudara menerangkan 
kejadian ini ?



6. Marta melakukan persilangan antara 2 
tanaman gandum bersekam putih dan
bersekam hitam.  Biji2 dari tanaman F1 
semua bersekam hitam, sedang F2nya td 418 
hitam, 106 kelabu, 36 putih. Tetapkan sendiri
simbol unt gen2 kmdn terangkan bagaimana
warna sekam ini diturunkan.

7. Suatu tanaman dihibrid setelah menyerbuk
sendiri didapatkan keturunan dengan
perbandingan 12:3:1. Bagaimanakah
perbandingan fenotip dari keturunannya bila
tanaman dihibrid tsb ditescross??



8. Dari suatu tanaman yang menyerbuk sendiri
didapatkan biji2, yang setelah ditanam
menghasilkan sejumlah keturunan yang 
memperlihatkan perbandingan 9 berbunga
ungu: 3 berbunga biru:4 berbunga putih.

a. Coba terangkan kenyataan itu secara
genetik

b. Jika yang berbunga biru homozigotik
ternyata berjumlah 6, berapakah banyaknya
tanaman yang berbunga ungu, biru dan
putih?

c. Bila tanaman tsb di testcross bagaimanakah
perbandingan fenotip keturunannya?


