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ABSTRAK 

Penyakit mosaik tebu merupakan kendala pada perkebunan tebu di dunia 

yang disebabkan oleh Sugarcane Mosaic Virus (SCMV) dan mengakibatkan 

turunnya tingkat produktivitas gula. Deteksi dini virus pada tanaman tebu sangat 

dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui spesifisitas antibodi SCMV 

dari serum ayam menggunakan metode imunodifusi dan western blot. Antigen 

yang digunakan merupakan  protein rekombinan yang berasal dari protein kapsid 

(PK) SCMV. Antibodi poliklonal PK-SCMV diperoleh dengan menginjeksikan 

protein rekombinan PK-SCMV ke dalam tubuh ayam (Gallus gallus), galur 

ketawa dan kampung. Vaksinasi pertama dilakukan dengan dosis antigen 80µg 

dan dilanjutkan dengan booster sebanyak tiga kali dengan dosis masing-masing 

60µg pada interval 1 minggu dengan penambahan adjuvant. Analisis terbentuknya 

antibodi poliklonal dilakukan dengan menguji serum ayam setiap minggunya yang 

diambil sejak minggu pertama setelah booster ke 3 dengan metode imunodifusi. 

Antibodi poliklonal yang telah terbentuk, selanjutnya diuji spesifisitasnya dengan 

western blot. Hasil penelitian menunjukan bahwa antibodi poliklonal PK-SCMV 

dapat diperoleh dari  kedua galur ayam dan mampu mendeteksi antigen 

rekombinan secara spesifik pada berat molekul 40kDa hanya pada konsentrasi 

1000ng dengan pengenceran antibodi 1000x dan 2000x. Antibodi poliklonal PK-

SCMV yang berasal dari ayam kampung siap bertelur juga mampu mendeteksi 

antigen alami (ekstrak daun sakit)  pada fraksi insolubel dengan BM 40kDA. 
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