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ALEL GANDA

 Merupakan fenomena adanya tiga atau lebih 

alel pada satu gen

 Pada umumnya satu gen memiliki dua alel 

alternatifnya

 Alel ganda dapat terjadi sebagai akibat dari 

mutasi DNA

 Mutasi dapat menghasilkan banyak variasi 

alel, misalnya gen A bermutasi menjadi    ,a  , 

dan a  yang masing-masing menimbulkan 

fenotipe yang berbeda.

 Dengan demikian, mutasi gen A dapat 

menghasilkan 4 varian yaitu A, a  ,a  , dan a  
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Contoh adanya alel ganda pada hewan dapat diamati 

pada warna rambut kelinci. Gen warna rambut 

kelinci memiliki 4 alel, yaitu C, c   , c  , dan c.

Urutan dominansi :

C > c     > c   >c

C  →   warna rambut abu-abu tua

cc  → albino

Kombinasi antara c    ,c   , dan c akan menghasilkan 

kelinci dengan warna rambut intermediet, yaitu 

warna abu-abu muda (chinchilla) dan warna putih 

dengan warna hitam di bagian ujung kaki, telinga, 

hidung dan ekor (himalaya).
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KELINCI

Jenis himalaya
Jenis chinchilla



Berapapun jumlah anggota alel ganda, hanya 

dua yang terdapat pada sel somatik dan hanya 

satu pada gamet. 

 Kemungkinan genotipe

Jenis kelinci Genotipe

Kelabu (normal) CC, CC    , CC   dan Cc

Chinchilla C    C     , C    C  , dan C    c

Himalaya C  C   dan C  c

Albino cc
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ALEL GANDA PADA MANUSIA

Alel ganda pada manusia dijumpai, misalnya pada 

golongan darah ABO dan Rh.

Golongan darah sistem ABO

 Dipengaruhi oleh alel IO, IA, dan IB

 IO resesif terhadap IA dan IB

 IA dan IB saling kodominan, tidak saling 

mengalahkan

 Interaksi ketiga alel tersebut menghasilkan 4 variasi 

fenotip golongan darah, yaitu A, B, AB dan O



 Orang dengan alel IA dapat membentuk aglutinogen 

atau antigen yang disebut antigen-A pada 

permukaan eritrosit dan membentuk antibodi atau 

aglutinin atau anti-B dalam serum atau plasma 

darah.

 Orang dengan alel IB dapat membentuk antigen-B 

dalam eritrosit, dan zat anti-A dalam serum darah. 

 Golongan darah A memiliki antigen-A

 Golongan darah B memiliki antigen-B

 Golongan darah AB memiliki antigen-A dan antigen-

B

 Golongan darah O tidak memiliki antigen





GOLONGAN DARAH MANUSIA

Golongan 

darah

Genotip Antigen antibodi

A IAIA , IAIO Antigen-A Anti-B

B IBIB , IBIO Antigen-B Anti-A

AB IAIB Antigen-A

Antigen-B

-

O IOIO - Anti-A

Anti-B



GOLONGAN DARAH TIPE RH

 Diperkenalkan oleh Karl Laindsteiner pada 
tahun 1940 yang melakukan penelitian pada 
monyet rhesus (Macaca mulatta). 

 Pada mulanya Landsteiner menyimpulkan 
bahwa penurunan golongan darah ini 
dipengaruhi oleh satu gen yang terdiri dari 2 
alel, yaitu R dan r, dimana R dominan terhadap 
r.

 Dikenal 2 macam golongan darah yaitu Rh+ dan 
Rh-

 Rh+ memiliki antigen Rh pada permukaan 
eritrositnya. Genotipe RR dan Rr.

 Rh- tidak memiliki antigen Rh. Genotipe rr.



 Penelitian oleh Wiener mengemukakan bahwa 

golongan darah Rh ditentukan oleh satu seri alel 

ganda, yang terdiri dari 8 alel, yaitu :

Rh+  alelnya R , R  , R  , dan R

Rh- alelnya r  , r’, r’’, dan r
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PERKAWINAN

 Perkawinan inkompatibel (tidak sesuai) ialah

perkawinan yang mengakibatkan zat anti dari 

serum darah ibu bertemu dengan antigen dari 

eritrosit darah fetus dalam kandungan.

 Perkawinan kompatibel (sesuai) ialah 

perkawinan yang mengakibatkan zat anti dari 

serum darah ibu tidak bertemu dengan antigen 

dari eritrosit darah fetus dalam kandungan.



PERKAWINAN INKOMPATIBEL

 Rh inkompatibilitas

Misalnya pada perkawinan antara ibu dengan golongan 
darah Rh- dengan ayah yang bergolongan darah Rh+.



ERITROBLASTOSIS FETALIS

 Suatu kelainan pada bayi yang disebabkan karena 

perkawinan yang inkompatibel

 Terjadi pada perkawinan antara ayah Rh+ dengan 

ibu Rh-

 Bayi (fetus) bergolongan darah Rh+ yang memiliki 

antigen-Rh.

 Darah fetus akan mengalir ke tubuh ibu melalui 

plasenta dengan membawa antigen-Rh

 Serum dan plasma darah ibu distimulir untuk 

membentuk anti-Rh, sehingga darah yang mengalir 

ke fetus telah mengandung anti-Rh

 Eritrosit fetus akan diselimuti oleh anti-Rh sehingga 

rusak (hemolisis) dan bayi menderita anemia



 Jika ibu hamil untuk pertama kalinya, maka 

anti-Rh yang terbentuk masih sedikit, sehingga 

bayi masih dapat hidup

 Namun untuk kehamilan kedua dan seterusnya, 

jika fetus yang dikandung kembali memiliki 

golongan darah Rh+, maka serum dan plasma 

darah ibu akan memproduksi lebih banyak anti-

Rh

 Hal ini mengakibatkan terjadinya hemolisis yang 

lebih besar pada fetus sehingga fetus biasanya  

tidak selamat (meninggal dalam kandungan)



INKOMPATIBILITAS ABO

 Terjadi misalnya pada perkawinan antara ibu 

bergolongan darah O dengan ayah yang 

bergolongan darah B atau A atau AB

 Penyelidikan membuktikan bahwa sejumlah 

besar zat anti dari darah ibu dapat merusak 

eritrosit bayi dalam kandungan yang memiliki 

antigen sehingga dapat terjadi keguguran



KOMBINASI RH INKOMPATIBILITAS DAN

ABO INKOMPATIBILITAS

 Kenyataan menunjukkan bahwa ABO 
inkompatibilitas dapat mencegah timbulnya penyakit 
eritroblastosis fetalis sebagai adanya Rh 
inkompatibilitas.

 Misalnya pada perkawinan antara ibu bergolongan 
darah O,Rh- dengan ayah bergolongan darah A,Rh+



 Eritrosit embrio mengandung antigen-A dan 

antigen-Rh.

 Apabila sel ini masuk ke dalam sirkulasi darah 

ibu, sel-sel ini dapat dirusak oleh anti-A dari ibu.

 Dengan demikian, antigen-Rh di pada eritrosit 

darah fetus tidak mungkin lagi menstimulir ibu 

untuk membentuk anti-Rh.

 Akibatnya tidak akan terjadi lagi reaksi antigen-

Rh bayi dengan anti-Rh ibu.

 Kemungkinan timbulnya eritroblastosis fetalis 

pada bayi tidak ada atau setidaknya diperkecil.



PENERAPAN GOLONGAN DARAH DALAM

KEDOKTERAN KEHAKIMAN

Sepasang suami isteri kaya raya meninggal dunia 
dalam suatu kecelakaan pesawat beserta ketiga anak 
mereka. Tidak ada anggota keluarga lagi yang dikenal. 
Menurut wasiat, kekayaan mereka akan disumbangkan 
ke PMI. Pada suatu hari, ada seorang pria yang 
mengaku sebagai anak almarhum yang telah 
meninggalkan rumah pada waktu masih muda. 
Menurut teman dekat keluarga itu, memang keluarga 
tersebut memiliki 4 orang anak. Pria tersebut 
menuntut warisan yang ada. Dari rumah sakit 
akhirnya diketahui data golongan darah yang 
bersangkutan, sbb:

ayah : A, Rh+

ibu  : B, Rh-

pria penuntut : O, Rh+

Apakah tuntutan tersebut dapat diterima?



SOAL LATIHAN

1. Pada hari ulang tahunnya, anak saya 

menerima hadiah dari pamannya berupa 4 ekor 

kelinci yang katanya berasal dari satu induk. 

Keempat ekor kelinci tsb terdiri dari 2 ekor 

kelinci kelabu normal, seekor kelinci chinchilla 

dan seekor kelinci albino. Bagaimana 

kemungkinan genotip dan fenotip kedua 

induknya??

2. Apakah mungkin mendapatkan anak kelinci 

himalaya dan albino dari perkawinan 2 ekor 

kelinci chinchilla?



3. Pada suatu malam di sebuah RS telah lahir 4 

bayi. Kemudian diketahui bahwa golongan darah 

mereka masing-masing adalah O,A,B dan AB.  

Empat pasang ortu mereka ialah : 

(1) O dan O

(2) AB dan O

(3) A dan B

(4) B dan B

Manakah pasangan ortu yang cocok untuk tiap 

bayi??




