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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui spesifisitas dan sensitivitas 

antibodi poliklonal yang dihasilkan dari kelinci jantan dan betina dengan metode 

Imunodifusi dan western blot. Antigen yang digunakan merupakan protein 

rekombinan kapsid SCMV (PK-SCMV). Antigen diinjeksikan pada kelinci jantan 

dan betina galur New Zealand White (Oryctolagus cuniculus) pada dosis 500µg 

dengan penambahan adjuvant untuk menstimulasi pembentukan antibodi 

poliklonal PK-SCMV yang akan digunakan dalam analisis metode serologi. 

Injeksi antigen PK-SCMV dilakukan dengan interval satu minggu dan koleksi 

serum dilakukan empat minggu setelah injeksi pertama. Serum yang didapat, 

dianalisis menggunakan imunodifusi untuk mengetahui terbentuknya antibodi 

poliklonal dengan menguji serum kelinci pada tiap minggu pengambilan. Analisis 

spesifistas dan sensitivitas antibodi poliklonal yang terbentuk, dianalisis dengan 

metode western blot. Hasil penelitian menunjukkan, kelinci jantan dan betina 

dapat memproduksi antibodi poliklonal PK-SCMV dan dapat mendeteksi antigen 

PK-SCMV pada berat molekul (BM) 40 kDa dengan pengenceran antibodi 1000x 

dan 2000x. Antibodi poliklonal PK-SCMV kelinci jantan dan betina juga mampu 

mendeteksi SCMV dari cairan daun tebu sakit pada fraksi insolubel dengan BM 

40 kDa. Antibodi poliklonal PK-SCMV yang dihasilkan oleh kelinci betina lebih 

sensitif dari kelinci jantan. Antibodi poliklonal PK-SCMV yang berasal dari 

kelinci betina dapat mendeteksi antigen PK-SCMV pada konsentrasi 1000ng 

sampai 10ng dan mendeteksi PK-SCMV dari cairan daun tebu sakit pada fraksi 

solubel dan insolubel, sedangkan antibodi poliklonal PK-SCMV yang berasal dari 

kelinci jantan hanya mampu mendeteksi antigen PK-SCMV pada konsentrasi 

1000ng sampai 100ng dan mendeteksi PK-SCMV dari cairan daun tebu sakit 

hanya pada fraksi insolubel. 
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