
SUBSTANSI GENETIK 

 Bentuk Kromosom berlainan, salah-satunya , kromosom memiliki sentromer tepat di tengah, 
disebut metasentrik. Jika jumlah kromosom pada sel kaki seekor simpanse berjumlah 56 buah, maka 
jumlah kromosom pada sel gametnya adalah 28. Jumlah kromosom tubuh/ autosom sel ovum adalah 
27. Jumlah kromosom sex/gonosom pada sel  sperma adalah 1. 

 Pengendali faktor keturunan disebut gen yang terdapat pada DNA suatu kromosom. RNA 
merupakan rangkaian polinukleotida yang tersusun dari gugus gula Ribosa, Fosfat dan basa nitrogen. 
Pada DNA, basa nitrogen golongan pirimidin terdiri dari Sitosin dan Timin yang berpasangan 
dengan Guanin  dan Adenin dengan ikatan Hidrogen. Tubuh dapat membuat protein melalui tahap 
Transkripsi yaitu pembentukan ARNd, dan tahap Translasi yaitu tRNA menerjemahkan kode pada 
m RNA. Kode genetika berlaku Universal artinya berlaku sama untuk setiap jenis makhluk hidup. 
Selain itu, DNA dapat mengkopi diri/mereplikasi. Teori yang menjelaskan : Rantai DNA induk 
terputus-putus dan pasangan nukleotidanya memisah, kemudian setiap rantai akan 
menggenapi diri pada bagian yang putus, sehingga akan terbentuk 2 rantai yang semuanya 
berisi nukleotida lama dan baru, dikenal dengan teori Dispersif. 

 Berdasarkan hasil penelitian Mendel, pada persilangan dihibrid akan dihasilkan keturunan 
dengan perbandingan fenotip 9 : 3 : 3 : 1 sedangkan pada persilangan monohibrid dominan penuh 
akan menghasilkan keturunan dengan perbandingan genotip 1 : 2 : 1 dan perbandingan fenotip 3 : 1. 

1. Jika rantai pada RNA d adalah ASS USG UAU GGA, maka tentukan : 

a. Kode pada rantai Sense : TGG AGS ATA SST 

b. Kode pada RNAt : UGG AGS AUA SSU 

c. Kode pada rantai Antisense : ASS TSG TAT GGA 

2. Jika suatu individu memiliki genotip AaBBCcDD, maka sebutkan gamet yang dihasilkan ! 

ABCD, ABcD, aBCD, aBcD  

3. Jelaskan istilah-istilah berikut ini : 

a. Polimerase : enzim yang digunakan untuk menggabungkan nukleotida 

b. Inisiasi  : Tahap permulaan pada saat transkripsi DNA 

c. Ekson  : segmen‐segmen pada mRNA yang berfungsi untuk sintesis protein 

 

 


