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PERKAWINAN TRIHIBRID



Perkawinan Trihibrid
 Adalah perkawinan antara individu dengan tiga sifat beda

 Contoh: 

perkawinan pada tanaman kapri dengan :

M = gen untuk warna merah pada bunga

m = gen untuk warna putih pada bunga

K = gen untuk warna kuning pada biji

k = gen untuk warna hijau pada biji

B = gen untuk bentuk bulat pada biji

b = gen untuk bentuk keriput pada biji



Perkawinan Trihibrid (2)

P             MMKKBB        X          mmkkbb

Merah, kuning,bulat               putih,hijau,keriput

gamet=MKB                gamet=mkb

F1                             MmKkBb

Merah kuning bulat

Individu trihibrid akan membentuk 

2   = 2  = 8 macam gamet
n 3



Perkawinan Trihibrid (3)

F1                MmKkBb      X            MmKkBb

Gamet :    MKB, MKb, MkB, Mkb, mKB, mKb, mkB, mkb

Dari perkawinan diatas akan diperoleh keturunan kedua (F2) 
sebanyak (2  )   =  (2  )   = 64 kombinasi

27 kombinasi MKB (merah,kuning,bulat)......... 3 gen dominan

9 kombinasi MKb (merah,kuning,keriput)

9 kombinasi MkB (merah,hijau bulat)              ..2 gen dominan

9 kombinasi mKB (putih,kuning,bulat)

3 kombinasi Mkb (merah,hijau,keriput)

3 kombinasi mKb (putih,kuning,keriput)      .....1 gen dominan

3 kombinasi mkB (putih,hijau,bulat)

1 kombinasi mkb (putih,hijau,keriput) ..............0 gen dominan

n 2 3 2



Perkawinan Trihibrid (4)

Perkawinan trihibrid menghasilkan keturunan dengan 

perbandingan 27:9:9:9:3:3:3:1, atau dapat ditulis :

Banyaknya gen dominan

1x3   :  3x3   :  3x3  :  1x3  

angka tetap

Angka mengikuti hukum segitiga pascal

3 2 1 0



Segitiga Pascal

Dan seterusnya................

.......Monohibrid

.......Dihibrid

.......Trihibrid

.......Tetrahibrid

...... Pentahibrid



ALEL KODOMINAN

Suatu keadaan dimana sepasang alel yang heterozigot tidak 
menunjukkan sifat intermedier, namun membentuk sifat baru.

Contoh :

Pada sapi luar negeri Shorthorn dikenal 3 warna, yaitu :

Sapi merah dengan genotip C  C

Sapi coklat dengan genotip C  C

Sapi putih dengan genotip C  C

Bagaimana hasil perkawinan antara :

1. Sapi jantan merah vs sapi betina coklat ??

2. Sapi jantan dan betina keduanya coklat  ??
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LATIHAN SOAL

1. Warna mata pada manusia adalah sifat keturunan yang 

ditentukan oleh gen H yang dominan menentukan mata hitam 

sedangkan gen h menentukan warna mata biru.

a. Seorang lelaki bermata biru menikah dengan seorang 

perempuan bermata hitam namun berasal dari ibu bermata 

biru. Berapa bagian dari anak2 mereka dapat diharapkan 

bermata biru ?

b. Seorang lelaki bermata hitam menikah dengan perempuan 

bermata biru dan memiliki anak pertama bermata biru. 

Bagaimanakah genotip dari lelaki tsb?



2. Bibir sumbing pada manusia ditentukan oleh gen resesif  h, 

sedangkan alelnya dominan H menentukan bibir normal. Gen 

dominan A menyebabkan kulit berpigmen (normal) sedangkan 

alelnya a resesif menyebabkan orang albino.

Suami istri masing2 normal mempunyai dua orang anak, yaitu 

seorang puteri normal tapi sumbing dan seorang putera albino 

tapi tidak sumbing. Berapa kemungkinan bahwa :

a. Anak laki2 itu pembawa gen untuk sumbing ?

b.Anak perempuan itu pembawa gen untuk albino ?



3. Pada tikus, genotip yy adalah abu2, Yy adalah kuning, sedangkanYY 

mati waktu berupa janin. Bagaimanakah keturunan yang dapat 

diharapkan dari perkawinan :

a. Tikus kuning dengan tikus abu-abu

b. Antara dua ekor tikus kuning

c. Pada perkawinan manakah akan diperoleh keturunan lebih banyak ?

4. a. Bilamanakah dalam keturunan dari perkawinan dua individu 

didapatkan perbandingan fenotip 1:1:1:1:1:1:1:1 ?

b. Individu AaBbCcDd dikawinkan dengan AabbCCDd. Berapa bagian 

dari keturunannya akan mempunyai genotip 1) aabbccdd   2) 

AABBCCDD   3) aaBBccDD  4) AABBccdd



5. Kebanyakan orang memiliki sebuah putaran rambut pada bagian 

atas kepalanya. Sifat ini ditentukan oleh gen W yang dominan thd 

alelnya w yang menentukan dua putaran rambut. Tentukan 

genotip dari tiap individu pada diagram silsilah ini.  Yang 

berwarna abu-abu memiliki sebuah putaran rambut.


