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Kata Pengantar  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pada era saat ini, dunia sedang dilanda oleh pandemi covid-19 yang 
disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2. Dampak dari pandemi 
covid-19 tersebut tidak hanya membunuh jiwa manusia melainkan sektor-
sektor vital juga mendapatkan dampak yang sangat signifikan. Hingga 
saat ini pandemi covid-19 belum usai dan para ahli berusaha 
mengendalikan dan mengakhiri pandemi tersebut.  
 
Tidak sedikit kasus infeksi virus yang menyebabkan penyakit akut 
bahkan kematian terhadap manusia. Hal ini disebabkan karena virus 
masuk ke dalam sel yang kemudian bereplikasi di dalam satu atau lebih 
jaringan dan menyebar ke seluruh tubuh melalui darah, jaringan saraf dan 
sistem pernapasan. Masa inkubasi virus berkisar antara 2 hari hingga 3 
minggu. Fenomena ini bergantung pada gejala yang ditimbulkan serta 
efek penyebaran sistemik ke jaringan tubuh. Virus dapat diisolasi dari 
darah pasien (serum atau sel darah), sekresi atau limbah yang dihasilkan 
dari pasein yang terinfeksi baik sebelum atau sesudah mengalami gejala. 
Sel inang yang terinfeksi kemudian mengalami penyembuhan (recovery) 
atau mati selama fase akut yang dialami.   
 
Buku ini disusun untuk memberikan tambahan wawasan dan ilmu 
pengetahuan khususnya terkait virus. Dalam buku ini telah dikupas 
mengenai virus dan jenisnya, penyakit virus, teknologi pengujian virus, 
pengobatan penyakit virus dan masalah sosial yang timbul akibat 
penyakit virus. Oleh karena itu, buku ini sangat direkomendasikan untuk 
dibaca bagi para peneliti, dosen, mahasiswa, praktisi di bidang medis 
serta masyarakat umum. Selain meningkatkan wawasan dan ilmu 
pengetahuan, buku ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi 
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para ahli khususnya bidang virologi untuk dapat menyusun langkah-
langkah strategis dalam menghadapi pandemi virus berserta dampaknya 
di berbagai aspek.  
 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada penerbit Yayasan Kita 
Menulis yang telah memfasilitasi penyusunan dan penerbitan buku ini. 
Kami juga berterima kasih kepada seluruh anggota tim penulis buku 
“Virologi“ yang telah menyempatkan waktu, tenaga dan pikiran dalam 
menyelesaikan penyusunan buku ini. Penulis menyadari bahwa dalam 
penyusunan buku ini, masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena 
itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dari para 
pembaca untuk perbaikan buku ini ke depannya.  
 
 
 

 
Yogyakarta, November 2021  

 
 
 
 

Yoga Priastomo, dkk. 
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Bab 1 

Definisi, Struktur dan Morfologi 
Virus 

 

 

 
1.1 Pendahuluan 
Virus merupakan unit biologi parasit obligat dan bersifat patogen. Infeksi virus 
terhadap makhluk hidup di antaranya: tumbuhan, hewan bahkan manusia 
menimbulkan masalah yang sangat serius. Selain menimbulkan penyakit 
bahkan kematian terhadap makhluk hidup, dampak yang ditimbulkan juga 
beraneka ragam. Seperti yang terjadi pada saat ini, wabah covid-19 yang 
disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2 yang merupakan golongan virus 
RNA menimbulkan dampak yang sangat besar. Berbagai aspek diantaranya: 
pendidikan, ekonomi, sosial, pariwisata dan lainnya mengalami dampak yang 
sangat signifikan (Wang, 2020 dan Sun, 2020). Hampir seluruh sektor vital 
lumpuh akibat ganasnya wabah virus tersebut. 

Wabah akibat infeksi virus sudah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu. Hasil 
penelitian telah mencatat bahwa virus mulai menginfeksi ke manusia dan 
menyebabkan pandemi global sejak tahun 1800-an. Para ilmuwan telah 
berusaha untuk menekan efek wabah akibat infeksi virus dengan melakukan 
berbagai langkah strategis, salah satunya dengan cara menemukan dan 
mengembangkan vaksin atau obat. Pengembangan vaksin diharapkan 
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terbentuk herd immunity di mana suatu populasi akan kebal terhadap paparan 
virus tersebut. Penemuan obat diharapkan dapat menekan angka kematian dan 
meminimalkan perburukan klinis akibat infeksi virus (Nardina, 2021). Oleh 
karena itu untuk mendukung langkah strategis tersebut maka diperlukan 
wawasan dan kajian mendalam mengenai virus, agar langkah strategis yang 
digunakan tepat sasaran.  

 

1.2 Definisi dan Karakteristik Virus 

1.2.1 Definisi Virus Menurut Ahli  
Virus memiliki keunikan tersendiri jika digolongkan ke dalam makhluk hidup. 
Atas dasar keunikan itulah maka beberapa peneliti atau ahli virologi mencoba 
melakukan kajian untuk mendefinisikan virus. Berikut adalah beberapa 
ilmuwan yang sudah mencoba mendefinisikan virus (Smith, 1980). 

1. Lwoff and Tournier (1966) 

Virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat yaitu DNA (asam 
deoksiribonukleat) atau RNA (asam ribonukleat). Virus melakukan replikasi 
atau menggandakan diri dengan menggunakan asam nukleat tersebut. 
Walaupun demikian, virus tidak dapat tumbuh atau mengalami pembelahan 
biner. Virus memanfaatkan ribosom dari sel inangnya untuk melakukan 
replikasi atau menggandakan diri. Oleh karena itu virus merupakan organisme 
parasit.  

2. Luria and Darnell (1968)  

Virus sebagai unit yang genomnya adalah asam nukleat yaitu DNA atau RNA 
yang diproduksi di dalam sel makhluk hidup lain (sel inang). Virus 
menggunakan sistem kompleks sintesis sel inang yang secara langsung 
mensintesis partikel virus yang mengandung materi genetik virus (genom 
virus) dan mentransfernya ke dalam sel.  

3. Bawden (1964)  

Virus merupakan unit sub-mikroskopik infektif yang bereplikasi hanya secara 
intraselular dan berpotensi patogen.  
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4. Hahon (1964)  

Hahon mendefinisikan virus dianalogikan sebagai transmitter atau kendaraan 
pembawa informasi materi genetik atau dapat dikatakan sebagai potongan-
potongan hereditas menular untuk mencari kromosom.  

Berdasarkan beberapa definisi mengenai virus dari ahli dapat disimpulkan 
bahwa virus merupakan unit yang hanya mempunyai satu tipe asam nukleat 
(DNA atau RNA). Virus hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup 
sehingga mereka merupakan organisme parasit obligat.  

1.2.2 Karakteristik Virus  
Virus bukan seperti mikroorganisme uniseluler pada umumnya yang meliputi 
bakteri, parasit, protozoa, jamur, mikoplasma dsb. Mikroorganisme tersebut 
memiliki sel dan mengandung DNA sebagai materi genetik dan juga 
mengandung beberapa tipe RNA serta memiliki sistem kompleks untuk 
memproduksi energi dan senyawa makromolekul (Hutomo, 2021). 
Mikroorganisme tersebut tumbuh melalui sintesis senyawa makromolekul 
seperti asam nukleat, protein, karbohidrat dan lemak. Mikroorganisme tersebut 
berkembang biak dengan cara pembelahan biner (Smith, 1980). Perbedaan 
virus dengan mikroorganisme uniseluler dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1: Perbedaan Karakteristik Mikroorganisme Uniselular dengan Virus 
(Burrell, 2016) 

Karakteristik Bakteri Mikoplasma Clamidiae Virus  
>300 nm (diameter) ya ya ya Tidak 
Tumbuh pada media tak hidup ya ya Tidak Tidak 
Pembelahan biner ya ya ya Tidak 
Mengandung dua materi genetik 
DNA dan RNA ya ya ya Tidak 

Asam nukleat bersifat infeksi  Tidak Tidak Tidak Banyak 
Ribosom ya ya ya Tidak 
Sensitif terhadap antibiotik ya ya ya Tidak 

Virus memiliki karakter yang unik. Virus tidak memiliki organel fungsional 
seperti mitokondria, golgi, kloroplas dan retikulum endoplasma. Oleh sebab itu 
virus bergantung kepada sel inang untuk memproduksi energi, melakukan 
replikasi atau menggandakan diri dan mensintesis makromolekul. Virus 
mengandung salah satu jenis asam nuklelat yaitu DNA atau RNA (tidak 
mungkin mengandung dua-duanya) dan berbeda dari mikroorganisme lain. 
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Virus memiliki siklus hidup yang terbagi menjadi dua fase. Ketika berada di 
fase luar sel inang, virus melakukan metabolisme secara inert dan dapat 
dianggap sebagai makromolekul kompleks. Selama dalam fase extracelular, 
virus berpindah yang bergantung terhadap perpindahan fluida dan udara serta 
beberapa darinya mengikuti siklus hidup vektor serangga (Burrell, 2016). 
Adanya faktor lingkungan tersebut dapat memberikan kemungkinan besar 
virus dapat bertransmisi atau berpindah untuk mencari inang yang cocok dan 
memberikan pengaruh mengenai penyebaran atau penularan penyakit yang 
ditimbulkan (Islam, 2021). Ketika di dalam sel inang, virus menjalankan 
metabolisme aktif di mana materi genetik virus (viral genome) 
mengeksploitasi sistem komplek sel inang untuk memperbanyak genom, 
RNA-messenger dan protein virus (didalamnya termasuk karbohidrat dan 
lemak). Setelah semua komponen terbentuk, komponen tersebut akan menjadi 
satu kesatuan membentuk partikel virus baru yang disebut virion. Proses 
replikasi virus disajikan pada Gambar 1.1.  

Oleh karena virus memiliki karakter yang unik, maka terdapat tiga teori yang 
telah dikemukakan oleh ahli dalam memperkirakan asal mula virus. Teori 
pertama menyebutkan bahwa virus berasal dari gen eukariotik yang di mana 
untaian asam nukleat terlindungi oleh mantel protein (kapsid) sebagai 
pertahanan dari pengaruh lingkungan luar. Teori kedua menyatakan bahwa 
virus diturunkan dalam bentuk parasit intraseluler yang kehilangan fungsi 
selulernya. Kemudian, teori ketiga menyebutkan bahwa virus secara mandiri 
berasal dari molekul primitif dan berkembang dengan sendirinya melalui 
replikasi (Burrell, 2016).   

 
Gambar 1.1: Proses Penetrasi dan Replikasi Virus di Dalam Sel Inang 

(Gerold, 2016) 



Bab 1 Definisi, Struktur dan Morfologi Virus 5 

 

1.3 Struktur Virus  

1.3.1 Struktur Partikel Virus  
Struktur konvensional virus terdiri dari inti yang mengandung asam nukleat 
(genom) sebagai materi genetik yaitu: RNA atau DNA dengan jumlah 
bervariasi. Asam nukleat tersebut dikelilingi oleh kerangka protein yang 
disebut kapsid. Materi genetik virus mengkode protein struktural kapsid dan 
protein virus lainnya yang sangat penting dalam menginisiasi proses replikasi.  
Asam nukleat dan kapsid yang juga disebut dengan nukleokapsid diselubungi 
oleh suatu membran. Membran selubung tersebut terdiri dari protein spesifik, 
lemak (lipid) dan karbohidrat. Keseluruhan struktur virus (genom, kapsid dan 
selubung) akan membentuk partikel virus yang dikenal dengan virion (Gambar 
1.2). Bagian luar dari virion terdiri dari protein yang berinteraksi terhadap 
protein tertentu pada permukaan sel di mana replikasi virus terjadi dengan 
menginfeksi sel inang (Wagner, 2008).  

Virus memiliki ukuran yang sangat kecil. Jika dibandingkan dengan panjang 
gelombang sinar tampak, ukuran virus lebih kecil sehingga virus hanya bisa 
teramati dengan jelas menggunakan mikroskop elektron. Parvovirus termasuk 
virus yang paling kecil dengan ukuran diameter 18-22 nm. Virus ini 
menyerang tanaman tembakau dan menyebabkan penyakit tobacco necrosis. 
Virus penyebab denso-nukleosis pada larva Galleria mellonella memiliki 
ukuran 20 ± 1,5 nm dan penyakit kaki dan mulut ternak yang memiliki ukuran 
22 nm. Selain itu terdapat virus yang memiliki ukuran paling besar yaitu, 
entomopoxvirus yang menyerang hewan dan serangga. Entomopoxvirus 
merupakan golongan virus cacar yang memiliki ukuran 400 x 250 nm (Smith, 
1980).   

 
Gambar 1.2: Struktur Partikel Virus (Norrby, 1983) 
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1.3.2 Genom Virus (Genome Virus) 
Inti asam nukleat (genom) pada virus berisi materi genetik yaitu DNA atau 
RNA. Jenis materi genetik virus merupakan salah satu faktor paling penting 
dalam mengklasifikasikan virus. Virus dengan materi genetik DNA 
memanfaatkan sel yang terinfeksi sebagai situs replikasi genom. Terdapat 
beberapa pola umum dari ekspresi gen dan replikasi genom dengan kesamaan 
proses yang terjadi pada sel inang.  

Virus yang menggunakan RNA sebagai materi genetik memiliki rancangan 
berbagai cara untuk mereplikasi material genetik tersebut, hal ini disebabkan 
karena sel tidak memiliki sistem komplek atau cara untuk mereplikasi RNA 
secara langsung. Replikasi RNA virus membutuhkan ekspresi dari enzim 
spesifik yang mana hanya ada di dalam sel inang yang terinfeksi. 

1.3.3 Kapsid Virus (Capsid Virus) 
Kapsid memiliki struktur yang kompleks dan terbuat dari beberapa subunit 
protein identik yang sering disebut kapsomer. Kapsid berfungsi sebagai 
kerangka protein di mana genom virus yang secara struktural labil dapat dijaga 
kestabilannya terhadap lingkungan. Perpaduan antara kapsid dengan genom 
merupakan proses kompleks yang di mana menghasilkan struktur stabil secara 
energi. Struktur yang stabil tersebut dapat menggambarkan bentuk dimensi 
virus.  

 
Gambar 1.3: Bentuk Regular Virus: A. Helix dan B. Ikosahedron (Horne, 

1974) 
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Berdasarkan struktur parameter kapsomer virus, bentuk virus memiliki dua 
jenis bentuk regular yaitu helix dan ikosahedron. Helix (Helical) merupakan 
bentuk dari perpaduan kapsid dan asam nukleat yang berbentuk helix atau 
sering disebut nukleoprotein. Perpaduan dari keduanya dapat menghasilkan 
bentuk yang kaku atau fleksibel, tergantung dari sifat protein kapsid itu sendiri. 
Ikosahedron (Icosahedral) adalah kapsomer berbentuk struktur padat teratur 
yang membungkus genom virus (Gambar 1.3).  

Susunan kapsid yang mengelilingi materi genetik virus memberikan keunikan 
bagi setiap jenis virus. Setiap virus memiliki bentuk dan susunan struktur unik 
yang bergantung pada sifat alami protein kapsid dan bagaimana protein kapsid 
tersebut berinteraksi. Bentuk kapsid virus menjadi kriteria dasar untuk 
mengklasifikasikan virus. Selain itu kapsid virus memiliki beberapa peranan 
penting terutama dalam siklus infeksi virus.  

Berikut adalah beberapa peran penting kapsid virus:  

1. Kapsid melindungi genom virus dari segala bentuk paparan 
lingkungan luar 

2. Kapsid memfasilitasi interaksi dengan sel inang dalam hal mengenali 
sel inang. Virus memperlihatkan potensi biologisnya pada jaringan 
spesifik dari sel inang 

3. Kapsid membantu pergerakan virus anatar sel dalam organisme 
multiseluler. Sehingga fenomena ini menyebabkan infeksi sistemik 
pada sel inang  

4. Kapsid memfasilitasi transmisi termediasi vektor virus dengan 
organisme. Dalam vektor, kapsid bersama dengan protein lainnya 
memungkinkan terjadi retensi virion terhadap bagian mulut vektor, 
perpindahan ke bagian badan vektor lain, replikasi dan terkadang 
menghasilkan lebih banyak virion (Tennant, 2018). 

1.3.4 Selubung Virus (Enveloped Virus)  
Beberapa virus memiliki struktur yang lebih kompleks, di mana kapsid 
dikelilingi atau dilindungi oleh lapisan/membran lemak (lipid layer) yang 
disebut sebagai selubung virus / enveloped virus. Selubung terbuat dari lipid 
bilayer yang diturunkan dari sel di mana virus bereplikasi dan dari hasil 
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pengkodean protein membran virus. Ada tidaknya selubung lemak menjadi hal 
penting untuk mengklasifikasikan jenis virus khususnya virus hewan.  

Bentuk dari jenis virus didasarkan oleh bentuk kapsid virus dan bukan ada atau 
tidaknya selubung lemak. Hal ini dikarenakan, sebagian besar selubung lemak 
virus amorphous dan mudah rusak bahkan ketika dilakukan pengamatan 
menggunakan mikroskop elektron.  

 

1.4 Morfologi Virus  
Morfologi virus sangatlah beragam bentuk dan jenisnya. Virus mempunyai 
bentuk dan ukuran yang berbeda satu sama lain sesuai dengan klasifikasinya. 
Berdasarkan bentuknya, virus diklasifikasikan menjadi 4 yaitu 
berserabut/berserat (filamentous), isometrik/ikosahedral (icosahedral), 
berselubung (enveloped), serta berkepala dan berekor (head and tail). Virus 
yang termasuk golongan berserabut umumnya adalah virus yang menyerang 
tanaman seperti TMV (Tobacco Mosaic Virus). Isometrik virus merupakan 
virus yang mempunyai bentuk bulat kasar yang di dalamnya termasuk virus 
polio, virus herpes dan adenovirus. Virus yang berselubung merupakan virus 
yang mempunyai membran mengilingi kapsid yang termasuk ke dalamnya 
adalah virus HIV, virus influenza dan virus SARS-CoV-2 (Wang, 2020 dan 
Brian, 2005). Golongan virus berkepala dan berekor (head and tail) adalah 
jenis virus yang bagian kepalanya mirip jenis ikosahedral dan bagian ekornya 
mirip dengan golongan virus berserabut (filamentous virus). Jenis virus ini 
biasanya menginfeksi bakteri yang dikenal dengan bakteriofag.  

Virus berserabut/berserat diidentifikasi melalui virus yang menyerang 
tanaman. Identifikasi ini pertama kali dilaporkan oleh dua ilmuwan asal 
Amerika yaitu Takahashi dan Rawlins pada tahun 1933. Pengamatan 
dilakukan pada obyek getah tanaman tembakau yang terinfeksi penyakit 
mosaik yang menunjukan pembiasan ganda ketika disinari oleh cahaya 
terpolarisasi. Indikasi tersebut menyatakan bahwa getah mengandung partikel 
seperti batang yang berorientasi seperti kayu gelondongan yang mengalir 
dalam aliran air. Fenomena tersebut yang kemudian disebut virus mosaik 
tembakau (Tobacco Mosaic Virus) (Smith, 1980).  

Bentuk ikosahedral (icosahedron) pertama kali dilaporkan oleh Williams and 
Smith pada tahun 1958. Mereka menggunakan salah satu virus isometrik 
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besar, Tipula Iridescent Virus (TIV), salah satu golongan dengan sifat optik 
yang khas. TIV menyerang larva lalat bangau terbang, Tipula paludosa dan 
beberapa spesies serangga lain. Ukuran virus berkisar 130 nm dan bentuknya 
teramati oleh mikroskop elektron menggunakan metode ”double-shadowing”. 
Model ikosahedral digambarkan dan diperkirakan dari dua cahaya yang 
sumbernya dipisahkan  pada azimut 60 dan berorientasi sehingga puncak 
kontur heksagonal menunjuk langsung ke setiap sumber cahaya. Fenomena ini 
menghasilkan dua bayangan, bayangan pertama adalah empat sisi dan runcing 
dan yang kedua adalah lima sisi dengan ujung tumpul (Gambar 1.4). fenomena 
ini mengindikasikan dengan cukup yakin bahwa partikel TIV berbentuk 
ikosahedron (Smith, 1980). 

 
Gambar 1.4: Morfologi Ikosahedron dengan Mikroskop Elektron (Smith, 

1980) 

Bentuk dari partikel virus dan ada tidaknya selubung virus memberikan sedikit 
informasi mengenai penyakit yang ditularkan oleh virus setelah menginfeksi. 
Bakteriofag yang menginfeksi bakteri Escherichia coli mempunyai struktur 
ekor yang digunakan virus untuk menyerang sel inang dan struktur kepala 
yang berisi materi genetik DNA. Adenovirus, virus tidak berselubung yang 
menyerang hewan penyebab penyakit pernapasan pada manusia. Adenovirus 
menggunakan glikoprotein yang berbentuk seperti paku menonjol dari 
kapsomer yang digunakan untuk menyerang sel inang. Selain adenovirus, 
virus yang termasuk dalam satu klasifikasi dengan adenovirus adalah papiloma 
virus, virus polio dan virus hepatitis A. Virus yang tidak berselubung diketahui 
lebih resisten terhadap perubahan temperatur, pH dan beberapa desinfektan 



10 Virologi 

 

daripada virus berselubung. Hal ini disebabkan adanya sifat kerapuhan dari 
selubung virus.  

Virus berselubung seperti HIV terdiri dari asam nukleat dan protein kapsid 
yang dikelilingi oleh selubung fosfolipid bilayer dan protein sejenisnya (Purba, 
2021). Glikoprotein yang tertanam pada selubung protein digunakan untuk 
menyerang atau menginfeksi sel inang. Selain virus HIV, yang termasuk ke 
dalam jenis virus berselubung adalah cacar air, influenza, penyakit gondok dan 
SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) (Wang, 
2020).  Virus SARS-CoV-2 yang saat ini sedang mewabah merupakan 
golongan virus berselubung dari keluarga virus corona. Virus tersebut 
memiliki genom CoVs yaitu untaian tunggal RNA positif (+ssRNA) yang 
ukurannya lebih besar dengan virus RNA yang lain. Protein nukleokapsid 
membentuk kapsid diluar genom. Genom dilindungi atau dikelilingi oleh 
selubung yang terbuat dari kesatuan 3 struktur protein yaitu protein membran, 
protein berbentuk paku atau jarum dan selubung protein (Brian, 2005 dan 
Wang, 2020).  

 
Gambar 1.5: Morfologi Partikel Virus dan Rentan Ukurannya (Smith, 1980) 

A. virus cacar (virus vaccinia), B. Virus cacar (ecthyma contagiosa), C. 
Rhabdovirus, D. Virus paramikso, E. Bakteriofag T, F. Bakteriofaq berekor 
lentur, G. Virus herpes, H. Adenovirus, I. Virus influenza, J. Virus berserabut 
lentur (virus kentang X), K. Virus berbentuk batang (virus mosaik tembakau), 
L. Virus papiloma, M. Virus mosaik alfalfa, N. Virus polio, O. X174 
bakteriofag. 
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1.5 Sejarah Penemuan Virus  
Penelitian mengenai identifikasi virus diawali oleh seorang ilmuwan yang 
bernama Louis Pasteur. Pada tahun 1857 Louis Pasteur dan tim menemukan 
fermentasi mikroba spesifik yang kemudian mereka melakukan penelitian 
lebih lanjut mengenai penyakit dari ulat sutra. Kemudian Pasteur dan tim 
bekerja melakukan penelitian mengenai penyakit rabies yang di mana pada era 
tersebut menjadi era pertama penemuan virus.  Selanjutnya pada tahun 1885, 
Pasteur dan tim berhasil mengembangkan vaksin rabies yang disuntikan 
pertama kali kepada anak laki-laki, Joseph Meister, yang telah digigit oleh 
anjing. Oleh karena itu penemuan ini menjadi langkah strategi awal 
pengembangan vaksin dari virus yang dilemahkan.   

Kemudian pada tahun 1898, ilmuwan dari Rusia, Dmitri Losifovich Ivanovsky 
dan ilmuwan dari Belanda, Martinus Beijerinck menemukan sebuah material 
yang menyebabkan penyakit pada tanaman tembakau. Ivanovsky dan 
Beijerinck telah berhasil melakukan identifikasi pertama virus, yaitu virus 
tumbuhan yang diberi nama tobacco mosaic virus. Pada tahun yang sama 
Friedrich Loeffler dan Paul Frosch dari Jerman telah berhasil mengidentifikasi 
virus yang menyerang hewan ternak. Virus tersebut menyebabkan infeksi pada 
bagian mulut dan kaki ternak (Oldstone, 2014).  

Virus mempunyai ukuran yang sangat kecil sehingga sulit dilakukan 
pengamatan secara visual serta tidak dapat tumbuh pada media kultur seperti 
bakteri. Keberhasilan pengamatan visual virus akhirnya dilakukan pada 
pertengahan tahun 1930 menggunakan mikroskop elektron. Penelitian 
mengenai virus terus dilakukan dan mengalami perkembangan secara 
signifikan hingga saat ini. Berikut adalah tabel yang menyajikan hirarki sejarah 
tentang virus (Burrell, 2016).  

Tabel 1.2: Hierarki Penemuan Virus (Burrell, 2016) 
Tahun Virologis Penemuan 

1796 E. Janner Aplikasi virus cacar sapi untuk vaksin virus 
cacar 

1885 L. Pasteur  Pengembangan vaksin rabies 
1892 D. Ivanovsky, M. Beijerinck Ultrafiltrasi virus tobacco mosaic  

1898 F. Loeffler, P. Frosch 
Ultrafiltrasi virus penyakit kaki dan mulut 
ternak-pembuktian jelas dari penyakit virus-
penemuan virus pertama 

1898 G. Sanarelli  Penemuan virus miksoma  
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Tahun Virologis Penemuan 

1900 
W. Reed, J. Carroll, A. 
Agramonte, J. Lazear, C. 
Finalay 

Penemu virus demam kuning (yellow fever 
virus) dan transmisinya ke nyamuk 

1903 M. Remlinger, Riffat-Bay, A. 
di Vestea Penemu virus rabies 

1907 P. Ashburn, C. Craig Penemu virus demam berdarah  
1909 K. Landsteiner, E. Popper Penemu virus polio  

1911 P. Rous* Penemu pertama virus tumor padat: Rous 
Sarcoma 

1911 J. Goldberger, J. Anderson Penemu virus campak  
1915 F. Twort, F d’Herelle Penemu bakteriofag 
1918   Awal mula pandemi global virus influenza  

1919 A. Lowenstein Penemu virus herpes simpleks 

1930 K. Meyer, C. Haring, B. 
Howitt Penemu  virus Western Equine Encephalitis  

1931 M. Theiler* Peredaman virus demam kuning (yellow fever 
virus)-pengembangan vaksin 

1933 C. Andrews, P. Laidlaw, W. 
Smith  Isolasi virus influenza manusia dari musang  

1933 
R. Muckenfuss, C. 
Armstrong, H. McCordock, 
L. Webster, G. Fite  

Penemu virus St. Louis encephalitis  

1934 C Johnson, E. Goodpasture Penemu virus penyakit gondok (mumps virus)  

1934 M. Hayashi, S. Kasahara, R. 
Kawamura, T. Taniguchi Penemu virus Japanese encephalitis  

1935 W. Stanley* Penemu virus choriomeningitis limfosit  

1936 C. Armstrong, T. Rivers, E. 
Traub  

Penemu virus encephalitis penebalan tulang 
(Russian spring summer encephalitis virus) 

1937 L. Zilber, M. Chumakov, N. 
Seitlenok, E. Levkovich  

Mikrograp elektron pertama virus (virus 
ectromelia dan vaccinia) 

1938 B. von Borries, H. Ruska, E. 
Ruska  

Pengembangan kurva satu tahap 
pertumbuhan bakteriofag 

1939 E. Ellis, M. Delbruck  Penemu virus West Neil 

1940 G. Hirst Penemu agglutinasi sel darah merah oleh 
virus influenza  

1945 M. Chimakov, G. Courtois, 
dkk 

Penemu virus demam berdarah Crimean-
Congo 

1948 G. Dalldorf, G. Sickles Penemu virus coxackie  

1949 J. Enders*, T. Weller*, F. 
Robbins* 

Pemgembangan metode kultur sel untuk 
vaksin polio dan campak serta vaksin yang 
lainnya  
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Tahun Virologis Penemuan 

1950 L. Florio, M. Miller, E. 
Mugrage Penemu virus demam kutu Colorado  

1952 R. Dulbecco, M, Vogt  Pengembangan uji plak untuk virus hewan-
virus polio, virus Western equine encephalitis  

1953 W. Rowe Penemu adenovirus manusia (human 
adenovirus) 

1954 J. Salk, J. Youngner, T. 
Francis  

Pengembangan vaksin polio dari virus non-
aktif  

1958 J. Lederberg*  Penemu genetika rekombinan dan material 
genetik dari bakteri  

1959 A. Sabin, H. Cox, H. 
Koprowski   

Pengembangan vaksin polio dari virus yang 
dilemahkan  

1962 A. Lwoff, R. Horne, P. 
Tournier  

Klasifikasi virus berdasarkan karakteristik 
virion  

1964 M. Epstein, B. Achong, Y. 
Barr   

Penemu virus Epstein-Barr dan hubungannya 
terhadap kanker limfoma Burkitt 

1965 D. Tyrrell, M. Bynoe, J. 
Almeida   

Penemu virus corona manusia (human 
coronavirus B814 dan 229E) 

1965 J F. Jacob*, A. Lwoff*, J. 
Monod* 

Penemu kontrol genetik enzim dan sintesis 
virus 

1967 B. Blumberg*, H. Alter, A. 
Prince  

Penemu antigen Australia dan penerapannya 
untuk hepatitis B 

1969 M. Delbrück*, A. Hershey*, 
S. Luria*   

Penemu hubungan mekanisme replikasi dan 
struktur genetik virus  

1970 H. Temin*, D. Baltimore*, R. 
Dulbecco* 

Penemu hubungan interaksi antara virus 
tumor dan material genetik sel-transkripsi 
balik 

1972 A. Kapikian, colleagues   Penemu virus Norwalk (norovirus) 

1973 
R. Bishop, G. Davidson, I. 
Holmes, T. Flewett, A. 
Kapikian   

Penemu rotavirus manusia (human rotavirus) 

1973 S. Feinstone, A. Kapikian, R. 
Purcell  Penemu virus hepatitis A  

1975 Y. Cossart, A. Field, A. Cant, 
D. Widdows  

Penemu virus parvo (parvovirus) B-19 dan 
golongannya terdahap krisis aplastik pada 
anemia hemolitik  

1975 P. Sharp*, L. Chow, R. 
Roberts*, T. Broker   

Penemu gen penyambung dan pemisah RNA 
(adenovirus) 

1976 D. C. Gajdusek*   Penemu encephalophaty spongiform menular  

1976 
K. Johnson, P. Webb, J. 
Lange, F. Murphy, S. Pattyn, 
W. Jacob, G. Van der Groen, 

Penemu virus Ebola  
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Tahun Virologis Penemuan 

P. Piot, E. Bowen, G Platt, G. 
Lloyd, A. Baskerville, D. 
Simpson  

1976 J. Bishop*, H. Varmus* 
  Penemu asal seluler dari retrovirus onkogenik  

1977 D. Henderson, F. Fenner, I. 
Arita, dkk  Pemberantasan global virus cacar  

1978 D. Nathans*, W. Arber*, H. 
Smith*  

Penemu enzim restriksi dan aplikasinya 
untuk permasalahan genetika molekular 

1978 

S. Harrison, M. Rossman, N. 
Olson, R. Kuhn, T. Baker, J. 
Hogle, M. Chow, R. 
Rueckert, J. Johnson  

Struktur atomik virus (tomato bushy stunt virus, 
virus polio dan rhinovirus) 

1980 P. Berg*  Pengembangan tekonologi rekombinan-DNA 

1980 
R. Gallo, B. Poiesz, M. 
Yoshida, I. Miyoshi, Y. 
Hinuma   

Penemu virus limfosit T manusia (human 
lymphocytes virus) tipe 1 dan 2 

1981 V. Racaniello, D. Baltimore   Pengembangan rekombinan cloning virus 
polio menular 

1982 S. Prusiner* 
  Konsep partikel protein (prion) dan peran 

etiologi pada encephalopatis spongiform 

1982 A. Klug*  Mikroskop elektron kristalografi dan elusidasi 
struktur asam nukleat-protein kompleks 

1983 F. Barré-Sinoussi*, L. 
Montagnier*, J. Chermann  

Penemu Human Immunodeficiency Virus 1 (HIV 
1) 

1983 M. Balayan  Penemu virus hepatitis E dan transmisinya  

1985 F. Barin, F. Clavel, M. Essex, 
P. Kanki, F. Brun-Vézinet   

Penemu Human Immunodeficiency Virus 2 (HIV 
2) 

1988 G. Hitchings*, G. Elion*   Penemu prinsip penting dalam penggunaan 
obat antivirus acyclovir 

1989 
M. Houghton, Q.-L. Choo, 
G. Kuo, D. Bradley, H. Alter 
  

Penemu virus hepatitis C 

1993 S. Nichol, C. Peters, P. Rollin, 
T. Ksiazek   

Penemu virus Sin Nombre dan hubunganya 
dengan hantavirus sindrom kardiopulmonari  

1994 Y. Chang, P. Moore   Penemu virus herpes manusia 8-Kaposi 
sarcoma herpes  

1995 K. Murray, P. Hooper, A. 
Hyatt   

Penemu virus Hendra dan inang reservoirnya 
yaitu kelelawar buah  

1996 P. Doherty*, R. Zinkernagel*
  

Penemu spesivitas genetik sel termediasi 
respon imun 

1996 R. Will, J. Ironside, J. 
Collinge, dkk.  

Penemu partikel protein (prion) spongiform 
ensefalopati sapi yang menyebabkan penyakit 
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Tahun Virologis Penemuan 
jenis Creutzfeldt-Jakob pada manusia  

1999 K. Chua, S. Lam, W. Bellini, 
T. Ksiazek, B. Eaton, dkk. Penemu virus Nipah 

1999 D. Asnis, M. Layton, W.I. 
Lipkin, R. Lanciotti 

Ekstensi jangkaun virus West Neil ke Amerika 
Utara 

2001 
B. van den Hoogen, A. 
Osterhaus, dkk. 
 

Penemu virus human metapneumo 

2003 

C. Urbani, J. Peiris, S. Lai, L. 
Poon, G. Drosten, K. Stöhr, 
A. Osterhaus, T. Ksiazek, D. 
Erdman, C. Goldsmith, S. 
Zaki, J. DeRisi, dkk 

Penemu SARS virus corona  (SARS 
coronavirus) 

2003 B. La Scola, D. Raoult, dkk Penemu virus mimi (virus berukuran paling 
besar)  

2005 
J. Taubenberger, P. Palese, T. 
Tumpey, A. Garcia-Sastre, 
dkk 

Sekuensing genom virus influenza 1918 and 
rekonstruksinya  

2005  Awal pandemi global chikungunya  

2005 E. Leroy, J. Towner, R. 
Swanepoel, dkk 

Penemu inang reservoir dari virus 
Ebola/Marburg yaitu kelelawar 

2007 T. Allander, D. Wang, Y. 
Chang, dkk 

Penemu virus polioma manusia (human 
polyoma virus) KI, WU, MC 

2008 H. zur Hausen*  
Penemu virus papiloma manusia (human 
papilloma virus/HPV) penyebab kanker serviks  

2008 B. La Scola, D. Raoult, dkk Penemu viropag, Sputnik 

2010 
W. Plowright and the FAO 
Global Rinderpest 
Eradication Programme  

Pemberantasan global rinderpest (penyakit 
sampar sapi) 

2011 B. Hoffmann, M. Beer, T. 
Mettenleiter, dkk Penemu virus Schmallenberg 

2012 A.M. Zaki, R. Fouchier, W.I. 
Lipkin   

Penemu virus corona MERS (MERS 
coronavirus) 

2014  Awal epidemi terbesar demam hemoragik 
(hemorrhagic fever) Ebola di Afrika Barat 

2015  Awal mulai epidemi virus Zika  

2019  Awal mulai infeksi virus SARS-CoV-2 
penyebab penyakit covid-19 pada manusia 

2020  Pandemi global virus SARS-CoV-2 (Covid-19) 
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Bab 2 

Pemurnian Virus 

 

 

 
2.1 Pendahuluan 
Untuk mempelajari sifat dasar dari suatu virus maka perlu untuk memisahkan 
partikel virus dari inangnya atau dari komponen inangnya. Sedangkan untuk 
membuktikan Postulat Koch maka diperlukan virus murni (terbebas dari 
komponen selular inangnya) serta masih infeksius. Tobacco mosaic virus 
(TMV) adalah salah satu virus yang paling awal dalam sejarah virologi yang 
dapat dimurnikan serta masih infeksius. Hal ini disebabkan karena karakter 
dari partikel TMV yang sangat stabil. Selain itu, TMV juga terdapat dalam 
konsentrasi yang tinggi pada inangnya. Virus-virus lain yang juga memiliki 
partikel yang stabil sehingga mudah dimurnikan adalah Potato virus X (PVX) 
dan Tomato bushy stunt tombusvirus (TBSV). Hal ini menyebabkan virus-
virus tersebut juga mudah untuk dimurnikan. Tidak semua partikel virus 
memiliki karakter yang stabil seperti TMV dan kedua virus di atas. Di era 
sekarang ini, kita perlu mengkaji berbagai jenis virus dengan beragam tingkat 
kestabilan partikelnya maupun konsentrasinya pada inangnya. Oleh sebab itu 
diperlukan berbagai teknik pemurnian virus yang beragam.  Mengenai 
pemurnian virus, pada dasarnya tidak ada cara yang standar yang bisa dipakai 
untuk semua jenis virus. Masing-masing virus memiliki cara pemurniannya 
sendiri. Sedangkan cara pemurnian masing-masing virus ini diperoleh dengan 
cara mencoba dan optimasi. 
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2.2 Isolasi Virus 
Seperti disebutkan di atas, tidak ada cara standar untuk pemurnian virus. Cara 
yang efektif untuk suatu jenis virus mungkin tidak bisa digunakan untuk virus 
lain yang kelihatannya mirip. Bahkan hanya perbedaan strain saja memerlukan 
cara yang berbeda untuk pemurniannya yang efektif. 

2.2.1 Pemilihan Tanaman Inang Perbanyakan 
Pemilihan tanaman inang perbanyakan merupakan hal penting yang akan 
menentukan keberhasilan isolasi virus. Berbagai hal penting yang harus 
diperhatikan adalah sebagai berikut: 

1. Tanaman inang perbanyakan harus mudah ditumbuhkan, terutama 
dari biji. Tetapi harus diperhatikan/dipastikan terbebas dari virus tular 
biji, semisal Soybean mosaic virus (SoMV) yang sangat efektif 
tertular lewat biji Chenopodium spp. 

2. Virus harus terdapat dalam konsentrasi yang tinggi pada inangnya. 
3. Inang perbanyakan harus tidak mengandung (dalam konsentrasi yang 

tinggi) berbagai substansi semisal senyawa fenolik, asam organik, 
getah dan blendok, protein dan enzim tertentu  terutama ribonuklease 
yang dapat menghambat atau menggumpalkan virus secara 
ireversibel. Sebagai contoh berbagai virus yang menginfeksi buah 
batu sangat sulit diisolasi dari inang alaminya karena kebanyakan 
anggota dari Rosaceae mengandung sejumlah besar senyawa tanin 
pada daunnya. Ditemukannya inang alternatif pada non-Rosaceae 
semisal mentimun (Cucumi sativus L) telah memungkinkan untuk 
mengisolasi virus-virus tersebut. 

4. Materi dari tanaman inang harus mudah dipisahkan dari partikel virus 
saat pemurnian. Sebagai contoh Legium tertentu (misalnya Canavalia 
ensiformis) mengandung sejumlah besar Rubisco (protein fraksi 1) 
yang sering teragragasi dan sering termurnikan bersama dengan 
virus-virus yang berbentuk batang. 
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Dalam prakteknya, berbagai spesies seperti Chenopodium, Cucumis, 
Nicotiana, Petunia, Phaseolus serta Vigna adalah tanaman yang sesuai untuk 
inang perbanyakan sejumlah besar virus. 

Spesies tanaman yang digunakan, kondisi untuk menumbuhkan tanaman, serta 
waktu panen harus dipilih saat konsentrasi virusnya paling tinggi. Untuk 
beberapa virus konsentrasinya meningkat sampai puncaknya setelah beberapa 
hari atau minggu kemudian turun dengan cepat.  Kadang-kadang distribusi 
virus dalam satu tanaman tidak merata, sehingga perlu dipilih bagian yang 
kandungan virusnya tinggi.  

2.2.2 Medium Ekstraksi  
Setelah sel tanaman inang pecah, lalu isi selnya terlepas dan tercampur, maka 
partikel virus menghadapi kondisi lingkungan yang asing baginya. Sehingga 
dalam hal ini perlu untuk menggunakan media ekstraksi buatan yang bisa 
menjaga partikel virus tetap infeksius, utuh serta tidak teragergasi selama 
melewati beragam tahapan saat ekstraksi dan pemurnian. Kondisi yang sesuai 
untuk partikel virus dalam keadaan murni bisa jadi berbeda dengan pada 
kondisi ekstrak kasar maupun pada kondisi setengah murni.  Dan juga banyak 
faktor yang berbeda yang dapat sangat memengaruhi stabilitas partikel virus. 
Di antara berbagai faktor penting yang menentukan kesesuaian medium 
dengan partikel virus di antaranya adalah sebagai berikut: 

pH dan sistem buffer 

Banyak virus yang stabil hanya pada kisaran pH yang sempit. Dengan 
demikian ekstrak harus diupayakan berada pada kisaran pH tersebut. Buffer 
yang biasa digunakan untuk ekstraksi virus meliputi buffer borat, sitrat, pospat 
dan tris. 

Agens pereduksi dan substansi pelindung komponen fenolik 

Agens pereduksi semacacam asam askorbat, sistein hidroklorida, 2-
merkaptoetanol, sodium sulfit, atau sodium tioglikolat  sering ditambakan ke 
dalam medium ekstraksi.  

Aditif yang dapat menghilangkan protein tumbuhan dan ribosom 

Banyak partikel virus segera kehilangan infektivitasnya pada kondisi in-vitro. 
Salah satu penyebanya adalah mungkin karena adanya ribonuklease pada 
ekstrak atau partikel virus setengah murni. Hal ini dapat diatasi dengan 
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penambahan senyawa magnesium bentonit. Sejenis arang juga dapat 
ditambahkan untuk mengadsorbsi materi inang terutama pigmen. Buffer 0,01 
M NaEDTA pH 7,4 dapat menyebabkan rusaknya kebanyakan  ribosom, 
sehingga menghindari ko-sedimentasi dengan virus-virus tertentu. 

Enzim juga pernah ditambahkan  pada ekstrak dengan berbagai tujuan. 
Pektinase pernah ditambahkan untuk mendegradasi getah pada cairan ekstrak 
daun cokelat  untuk memurnikan Cacao swollen shoot virus (CSSV). Juga 
dilaporkan telah diperoleh hasil yang lebih banyak pada pemurnian virus yang 
terbatas pada jaringan floem dengan inkubasi residu berserat pada Driselase 
dan berbagai enzim yang lain. 

Detergen dan zat aditif yang lain 
Detergen non-ionik semisal Triton X-100 atau Tween 80 sering ditambahkan 
ke dalam medium pada saat awal pemurnian untuk membantu lepasnya 
partikel virus dari komponen sel yang tidak larut  dan untuk mendisosiasi 
membran sel  yang mungkin terkontaminasi atau membungkus partikel virus. 

 

2.3 Pemurnian Virus  
Pemurnian virus adalah serangkaian pekerjaan untuk mendapatkan partikel 
virus yang murni. Partikel virus pada dasarnya adalah suatu makro molekul, 
yang tersusun atas molekul asam nukleat sebagai genomnya  yang dibungkus 
dengan molekul prorein sebagai kulitnya. Partikel virus tertentu akan memiliki 
bentuk, ukuran dan komposisi asam nukleat dan protein yang tertentu. Dengan 
demikian partikel virus tertentu akan memiliki berat jenis yang tertentu. Itulah 
sebabnya partikel virus dapat dimurnikan dengan cara sentrifugasi. 

Pemurnian partikel virus dengan cara sentrifugasi prinsipnya adalah 
memisahkan partikel virus dengan komponen yang lain (kebanyakan adalah  
materi dari inangnya) dengan cara sentrifugasi dengan kecepatan dan waktu 
tertentu pada media tertentu. Dengan cara ini partikel virus akan mengelompok 
dalam bentuk pita (band) pada posisi tertentu dari media. Langkah selanjutnya 
adalah pengambilan pita  tersebut. 
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2.4 Prosedur Pemurnian Virus  
Secara umum pemurnian partikel virus tumbuhan dapat dibagi menjadi dua 
tahapan yaitu klarifikasi/penjernihan ekstrak dan tahapan selanjutnya dari 
pemurnian partikel virus. 

Klarifikasi/Penjernihan ekstrak 

Ekstrak kasar ini terdiri dari partikel virus target yang bercampur dengan 
materi hasil pemecahan sel inang. Ekstrak kasar ini lalu diperlakukan dengan 
senyawa fenol/kloroform untuk mengkoagulasikan/mempresipitasikan materi 
kasar penyusun sel inang tersebut. Preparasi lalu disentrifugasi dengan 
kecepatan rendah untuk mengendapkan komponen kasar dari jaringan tanaman 
yang telah terkoagulasi atau terpresipitasi. Dari sini diperoleh sediaan yang 
berisi partikel virus target yang bercampur dengan komponen sel inang semisal 
berbagai organela, molekul-molekul yang berukuran besar (makromolekul) 
maupun molekul-molekul yang berukuran kecil (mikromolekul).  

Tahapan Selanjutnya dari pemurnian partikel virus 

Tahapan ini bertujuan untuk menkonsentrasikan partikel virus dan 
menghilangkan komponen inang berberat molekul rendah dan juga komponen 
yang lebih besar. Di antara yang sering digunakan adalah: 

Pengendapan Partikel Virus Berkecepatang Tinggi. Cara ini merupakan 
tahapan yang sangat berguna. Tahapan ini akan mengkonsentrasikan partikel 
virus dan menghilangkan material tanaman yang masih tersisa dalan cairan 
supernatan. 

Sentrifugasi Gradien kerapatan. Gradien yang sering dipakai adalah 
menggunakan lautan sukrosa. Gradien yang lebih baik dapat menggunakan 
larutan sesium klorida. Proses ini dapat digunakan untuk mengkonsentrasikan 
partikel virus dan menghilangkan komponen inang tanpa 
memeletkan/nengendapkan partikel virus yang dapat berpotensi merusak 
partikel dalam pengedapan partikel virus berkecepatan tinggi. 
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2.5 Contoh Langkah-langkah Pemurnian 
Partikel Virus  
Adapun secara teknis yang diuraikan di sini adalah berdasarkan pengalaman 
penulis saat studi lanjut di Universitas Okayama, Jepang. Sedangkan partikel 
virus yang dimurnikan adalah MyRV-1 (Mycoreovirus-1) yang menginfeksi 
jamur Cryponectria parasitica. Bagi pembaca yang mempunyai pengalaman 
lain, mohon dijadikan sebagai pembanding. 

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Kulturkan jamur C. parasitica yang terinfeksi MyRV-1 pada medium 
cair yaitu Potato dextrose broth (PDB) sebanyak 2 liter selama satu 
minggu.  Kulturkan juga jamur C. parasitica sehat/bebas virus 
sebagai pembanding. 

2. Panen miselium jamur dengan cara menyaring menggunakan 
miracloth. Lalu gulung miracloth. Serap medium yang tarikut dengan 
cara membungkus gulungan miracloth menggunakan kertas tissu. 
Untuk mempercepat pengeringan, kertas tissu bisa diganti dua atau 
tiga kali. Setelah itu timbang miselium. Akan diperoleh miselium 
masing-masing sebaerat sekitar 9 gram. 

3. Pindah miselium ke dalam mortar yang sudah didinginkan. 
(Pendinginan dilakukan dengan memasukkan mortar maupun pestel 
ke dalam refrigerator suhu -80oC selama satu malam). Tuang 
nitrogen cair ke dalam mortar/miselium, lalu gerus menggunakan 
pestel sampai menjadi tepung halus. Untuk mendapatkan tepung 
miselium yang halus, penuangan nitrogen cair dapat dilakukan lebih 
dari sekali. 

4. Tuangkan ke tepung muselium 0,1 M buffer pospat (NaPO4) 
sebanyak 36 ml. Tunggu hingga meleleh. Lalu pindahkan preparasi 
ke dalam gelas kimia. Homogenkan menggunakan stirrer di dalam es 
selama 30 menit. Lalu pindahkan preparasi ke dalam tabung falkon 
dengan disaring menggunakan chessloth. Ini akan mendapatkan 
(sekitar) 22, 5 ml cairan preparasi. 
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5. Ke dalam preparasi tambahkan 15% CCL4  (3,5 ml)  lalu kocok 
dengan keras. Setelah itu putar menggunakan stirrer selama 10 menit 
di dalam es. Setelah itu masukkan ke dalam dua 2 tabung falkon baru. 

6. Sentrifus dengan kecepatan 3.500 rpm selama 20 menit. Akan 
didapat supernatant yang berwarna putih bening. Lalu masing-masing 
pindakhan ke dalam dua tabung kristal baru dengan cara menyaring 
menggunakan chessloth. Untuk persiapan ultrasentrifugasi, setarakan 
bobot masing-masing pasangan tabung menggunakan neraca.  

7. Lalu sentrifus dengan kecepatan 25.000 rpm selama 3 jam 
mengunakan rotor sudut. Setelah selesai, buang supernatant. Pellet 
berbentuk bundar, berwarna putih bening, di bagian tengan agak 
kekuningan. 

8. Pellet pada masing-masing tabung ditambah dengan 1,5 ml 0,1 M 
buffer pospat, lalu digabungkan, sehinga diperoleh 3 ml.  Preparasi 
ini lalu dihomogenkan dengan cara diputar menggunakan stirrer 
selama 1 jam di dalam es. Setelah selesai lalu dimasukkan ke dalam 
tabung mikro sentrifus. 

9. Preparasi lalu disentrifus pada kecepatan 10.000 rpm selama 10 
menit. Supernatan diambil dan dimasukkan ke dalam tabung mikro 
sentrifus baru. Preparasi disimpan dalam es pada 4oC selama 
semalam.  

10. Langkah berikutnya adalah penyiapan sukrose gradient untuk dipakai 
esok harinya. Sukrose gradient yang sudah jadi disimpan pada 4oC. 
Penyiapan sucrose gradien ini diuraikan di bagian lain dari bab ini. 

11. Pada hari berikutnya, preparasi (supernatant) dimasukkan/diteteskan 
di atas sukrosa gradient sampai hampir mulut tabung. Jadi total ada 8 
tabung di mana 4 tabung untuk jamur yang terinfeksi virus dan 4 
tabung untuk jamur yang tidak terinfeksi virus sebagai pembanding. 

12. Masing-masing pasangan tabung disetarakan bobotnya menggunakan 
neraca. Lalu disentrifus menggunakan rotor ayun pada 35.000 rpm 
selama 25 menit. 

13. Pada jamur yang terinfeksi virus diambil dari masing-masing tabung 
sebanyak 0,5 ml pada pita yang kelihatan gelap. Dari masing-masing 
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tabung lalu digabungkan sehingga memperoleh 2 ml, lalu diencerkan 
dengan buffer pospat sebanyak 2 kali sehingga diperoleh 4 ml. 
Setarakan bobot pasangan tabung menggunakan neraca dan siap 
untuk ultra sentrifugasi. 

14. Sentrifus dengan kecepatan 45.000 rpm selama 2 jam menggunakan 
rotor fix/sudut. 

15. Buang supernatant. Suspensikan pellet dari masing-masing tabung 
pada 50 ul 0,1 M buffer pospat. Lalu simpan pada -80oC. 

16. Preparasi siap untuk tahapan berikutnya. 

 

2.6 Pengamatan mikroskopi elektron  
Partikel virus yang sudah dimurnikan dapat dilakukan berbagai macam 
pengujian. Diantarnya adalah pengamatan ukuran, bentuk dan struktur partikel. 
Hal ini dapat dilakukan dengan mikroskop elektron. 

Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah grid tembaga. Grid yang sering 
dan umum dipakai adalah yang berdiameter 3 mm dengan spesifikasi antara 
150-400 mesh. Grid ini sebagai tempat diletakkannya sampel. Namun 
demikian sebelum dipakai, grid ini harus dilapisi terlebih dahulu. Di antara 
bahan pelapis yang sering dipaka iadalah Collodion 0,2% dalam amilasetat. Di 
era sekarang ini sudah tersedia di pasaran grid yang sudah dilapisi, sehinga 
meringankan pekerjaan. 

Bahan lain yang diperlukan adalah pewarna. Di antara pewarna yang sering 
digunakan adalah uranil asetat (UAC). 

Alat utama yang digunakan adalah mikroskop elektron. Ada dua jenis 
mikroskop elektron yaitu mikroskop elektron pindai (Scanning electron 
microccopy) untuk mengamati bagian permukaan obyek dan mikroskop 
elektron trannsmisi (Transmission electron mikroskopy) yang bisa mengamati 
tembus ke bagian dalam obyek. 

Adapun tahapan penyiapannya adalah sekitar 2 ul suspensi partikel virus 
dalam larutan buffer atau aquades diteseskan pada permukaan grid yang sudah 
dilapisi. Berikutnya sisa suspensi diisap dengan kertas isap. Lalu didiamkan 
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selama sekitar 30 menit agar kering. Selanjutnya ditetesi dengan 2 ul pewarna. 
Lalu sampel siap untuk diamati di bawah mikroskop elektron. 

 

2.7 Cara Penyiapan Buffer-buffer dan 
media  

2.7.1 Buffer Pospat pH 7  
Berikut ini adalah cara membuat buffer pospat pH7 tanpa harus mengukur pH 
nya menggunakan pH meter.  

Buat larutan A yaitu 1,36 g KH2PO4 dalam 1000 ml H2O. 

Buat larutan B yaitu 1,78 g Na2HPO4 x 2H2O  dalam 1000 ml H2O. 

Lalu 51,0 ml larutan B dicampur dengan 49,0 ml larutan A akan menghasilkan 
100 ml 0,01 M  larutan buffer pospat pH 7,0. Untuk membuat larutan buffer 
pospat 0,1 M tinggal menyesuaikan berat bahannya atupun volume airnya. 

2.7.2 larutan stok untuk gradien sukrosa  
Pelarutnya adalah 0,1M NaPO4. Berikut ini adalah untuk membuat masing-
masing 50 ml stok larutan sukrosa. Untuk membuat 20% stok larutan sukrosa, 
hitungannya adalah 20/100 x 50, ketemunya adalah 10 g. Jadi timbang 10 g 
sukrosa lalu ditambah 0,1 M larutan Na2PO4 sampai volumenya menjadi 50 
ml. larutkan, lalu masukkan ke dalam botol. Demikian seterusnya untuk 
membuat stok sukrosa 30%, jadinya timbang 15 g sukrosa, lalu tambah larutan 
0,1 M Na2PO4 sampai volumenya mencapai 50 ml. 

2.7.3 gradien sukrosa  
Cara membuat gradient sukrosa: 

a. Semua dilakukan di dalam ruangan steril. Menggunakan alat baru 
semuanya ( tabung, pipet dll).   

b. Siapkan stok sukrosa dengan kerapatan 10%, 20%, 30%, 40%. 
c. Siapkan tabung falcon 50 ml. 
d. Siapkan pipet plastik yang baru. 
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e. Pembuatan gradien sukrosa ini disesuaikan dengan kebutuhan serta 
ketersediaan tabung sentrifus. Biasanya berkisar antara 1ml sampai 
10 ml per gradien. 

Untuk membuat gradien sukrosa dengan volume 1 ml per gradien dapat 
dilakukan sebagai berikut: Masukkan laruran sukrosa ke dalam tabung 
sentrifus  dimulai dari yang kepekatannya paling tinggi yaitu 1 ml sukrosa 
40%, lalu diikuti 1 ml sukrosa 30%, 1 ml sukrosa  20%, dan yang terakhir 1 ml 
sukrosa  10%. Masing-masing dituangkan/dimasukkan secara pelan-pelan ke 
dalam tabung sentrifus mengunakan pipet, di mana ujung pipet selalu 
menyentuh permukaan larutan sukrosa. 

Catatan:  

a. Apabila membuat lebih dari satu gradien, lebih mudah apabila 
diselesaikan secara per tahap (per kepekatan sukrosa). 

b. Lebih baik membuat hari ini untuk dipakai besuk, sehingga gradien 
lebih halus (batas antar gradien tidak tampak). 

 

2.8 Beberapa Trik  

2.8.1 Penyiapan gradien sukrosa  
Cara lain/trik untuk membuat gradient sukrosa: 

Sediakan spet kapasitas 5ml. Ganti jarumnya dengan pipa dengan diameter 
yang sama, tetapi ukuranya lebih panjang (sekitar 10 cm). (Sekarang bisa 
menggunakan spet yang biasa digunakan untuk mengisi tinta printer). Taruh 
tabung sentrifus pada rak tabung. Masukkan ke dalam tabung sentrifus lebih 
dulu larutan sukrosa dengan kepekatan yang paling rendah. Lalu pelan-pelan 
masukkan  larutan sukrosa dengan kepekatan yang lebih tinggi ke dasar tabung 
dengan jarum suntik yang telah dimodifikasi tersebut. Demikian seterusnya 
diikuti dengan latutan sukrosa dengan kepekatan yang lebih tinggi secara 
pelan-pelan. Sampai yang terakhir adalah larutan sukrosa dengan kepekatan 
yang paling tinggi. Setelah itu tutup tabung sentrifus dengan parafilm lalu 
letakkan/ simpan pada 4oC selama satu malam (untuk dipakai esok hari). 
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2.8.2 Pengambilan pita partikel virus  
Cara lain/trik mengambil pita partikel virus: 

Setelah sentrifugasi dengan kecepatan tinggi selama satu malam, buka rotor 
dan tabung sentrifus secara hati-hati  serta pelan-pelan. Amati gradien sukrosa. 
Kumpulan partikel virus akan nampak berupa pita (band) yang tidak ada pada 
gradien kontrol  (bahan yang tanpa virus). Apabila kurang jelas silahkan 
diamati di ruang gelap, lalu disorot  cahaya dari bagian bawah tabung. Lalu 
dengan hati-hati dan pelan-pelan ambillah (isaplah) bagian pita pada gradien 
pada tersebut menggunakan jarum yang sudah dimodifikasi (lihat Gambar 3), 
lalu ditaruh di botol bersih. Preparasi lalu disimpan pada 4oC untuk tahapan 
berikutnya atau pengamatan mikroskopi elektron. 

 
Gambar 2.1: hasil pemurnian partikel virus. 

Keterangan: Kiri atas: adalah isolat jamur asal partikel virus dimurnikan.  Kiri 
bawah: hasil sentrifugasi pada gradien sukorsa dengan kerapatan bergradasi 
dari atas ke bawah yaitu 50%, 60%, 70% dan 80%.  Tabung sebelah kiri 
berasal dari miselia jamur yang bebas virus, sedangkan tabung sebelah kanan 
berasal dari miselia yang terinfeksi virus. Terlihat ada pita kecil (ditunjuk anak 
panah) yang merupakan area tempat partikel virus mengumpul. Kanan: foto 
partikel virus murni. Partikel virus berbentuk bulat dengan diameter sekitar 80 
nm. Partikel virus memiliki dua lapisan kulit protein. Ini merupakan 
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karakteristik dari anggota famili Reoviridae. Bar menunjukkan skala 100 nm. 
Pengamatan menggunakan mikroskop elektron transmisi Hitachi model H-
7100. (Hillman et al, 2004).  

Tabel 2.1: Cara pembuatan 0,1 M buffer pospat pada berbagai pH tanpa harus 
mengukur pH nya menggunakan pH meter (dibuat pada suhu 25oC). Sumber: 

Sambrook and Russel (2001). 

pH Volume 1 M Na2HPO4 (ml) Volume 1 M NaH2PO4 (ml) 
5,8 7,9 92,1 
6,0 12,0 88,0 
6,2 17,8 82,2 
6,4 25,5 75,5 
6,6 35,2 64,8 
6,8 46,3 53,7 
7,0 57,7 42,3 
7,2 68,4 31,6 
7,4 77,4 22,6 
7,6 84,5 15,5 
7,8 89,6 10,4 
8,0 93,3 6,8 

 
Gambar 2.2: Spet jarum suntik dengan ukuran jarum yang panjang (Sumber: 

Internet). 
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Gambar 2.3: Jarum suntik yang ujungnya dibengkokkan (Sumber: Internet). 
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Bab 3 

Penyakit Virus pada Hewan 

 

 

 
3.1 Pendahuluan 
Penyakit hewan adalah perubahan struktur dan atau fungsi tubuh hewan yang 
mengakibatkan gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan 
olah cacat genetik, proses generatif, gangguan metabolisme, trauma, 
keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, 
bakteri, cendawan dan ricketsia. Penyakit hewan dapat dikategorikan sebagai 
penyakit yang terjadi pada hewan baik yang disebabkan oleh agen patogen 
atau agen infeksius (seperti virus, bakteri dan parasiter) maupun disebabkan 
oleh penyakit lain selain agen infeksius (seperti senyawa beracun atau 
gangguan metabolisme) (Bahri & Syafriati, 2011).  

Penyakit hewan ada yang hanya dapat menular dari hewan saja seperti 
penyakit Malignant Catarrhal Fever (MCF) atau di Indonesia disebut dengan 
penyakit ingusan adalah penyakit imunolimfoproliferatif yang disebabkan grup 
virus MCF (MCFV) yang menyerang bangsa sapi (Li et al., 2011). 
Adakalanya penyakit yang hanya dapat menyerang hewan ini penularannya 
terjadi tidak secara langsung dari hewan tertular ke hewan lainnya, melainkan 
harus melalui hospes antara seperti Tabanus sp. yang berperan sebagai vektor 
pada kejadian penyakit surra pada sapi, kerbau atau kuda (Lucas et al., 2020). 
Penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau yang dikenal sebagai 
penyakit zoonosis seperti Rabies yang disebabkan oleh virus RNA dari genus 
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Lyssavirus, famili Rhabdoviridae (Rupprecht et al., 2002) yang 98% 
disebabkan oleh gigitan anjing, sedangkan sisanya oleh hewan lain seperti 
monyet dan kucing. 

Zoonosis dapat ditularkan dari hewan ke manusia melalui beberapa cara, yaitu 
kontak langsung dengan hewan pengidap zoonosis dan kontak tidak langsung 
melalui vektor atau mengonsumsi pangan yang berasal dari ternak sakit atau 
melalui aerosol di udara ketika seseorang tercemar (Nicholas & Smith., 2009) 

Saat ini, tidak ada lagi perbedaan yang dibuat berdasarkan orientasi arah 
transmisi seperti dari hewan ke manusia atau dari manusia ke hewan. 
Sekalipun demikian, ada upaya untuk menggambarkan arah transmisi dengan 
kata yang lebih akurat yakni: ”zooanthroponeses”mengacu pada penyakit yang 
dipindahkan dari hewan ke manusia dan istilah ”anthropozoonoses” mengacu 
pada penyakit yang dipindahkan dari manusia ke hewan (Krauss et al., 2003)  

 

3.2 Beberapa Penyakit Virus pada 
Hewan 
Penyebab dari penyakit hewan ada beberapa macam, yaitu disebabkan karena 
bakteri, parasit, jamur, virus atau alergi terhadap zat pada makanan, atau 
produk tertentu. Salah satu penyebab kematian hewan yang paling banyak 
adalah virus. Penyakit yang menyerang hewan ada yang berbahaya dan ada 
pula yang tidak. 

Penyakit hewan akan muncul karena ada interaksi antara spesies hewan yang 
peka (sebagai hospes), keberadaan agen patogen dan lingkungan/habitat yang 
mendukung. Untuk penyakit yang dalam penularannya kepada hospes 
memerlukan vektor yang kompeten, maka keberadaan vektor tersebut 
merupakan tambahan persyaratan yang harus terpenuhi keberadaannya 
(Epstein, 2001). 

3.2.1 Rabies 
Kata Rabies berasal dari kata sansekerta rabhas yang berarti ”mengamuk” 
sedangkan dalam bahasa Latin rabere (marah) (Leung et al., 2007) atau di 
Indonesia dikenal sebagai anjing gila. Penyebab Rabies adalah virus RNA 
yang termasuk kedalam anggota genus Lyssavirus, famili Rhabdoviridae, ordo 
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Mononegaviral. Genome virus rabies berupa Ribonucleic acid (RNA) single-
stranded, antisense, tidak bersegmen, dengan berat molekul 12 kb yang terdiri 
dari 50 nucleotides beserta gen nucleoprotein (N), phosphoprotein (P), matrix 
protein (M), glycoprotein (G), dan the large protein (L) (Guo et al., 2019) 

Virus Rabies (RABV) adalah spesies yang bertanggung jawab atas sebagian 
besar kasus pada manusia dan hewan (Fooks et al., 2014). Sebelumnya, satu 
jenis virus diyakini bertanggung jawab atas semua rabies. Teknik modern 
dengan deteksi antigen telah menunjukkan bahwa beberapa virus dan 
setidaknya 6 serotipe dalam genus Lyssavirus ini menyebabkan penyakit yang 
secara klinis berhubungan dengan rabies (Hankins & Rosekrans, 2004). 

Virus rabies paling sering ditularkan melalui gigitan hewan rabies (apendiks). 
Mekanisme ini memungkinkan virus untuk melintasi penghalang dermal dan 
menyimpan virus ke dalam jaringan di mana ia dapat memulai infeksi 
(Gambar 5.1.). Patogenesis rabies sebagai berikut: virus masuk ke jaringan otot 
pejamu melalui luka gigitan, kemudian masuk ke sistem saraf perifer (SSP) 
melalui sambungan neuromuskular, dan kemudian berjalan dari SSP ke 
sumsum tulang belakang dan otak. Virus memasuki otak dan mengalami 
replikasi ekstensif menyebabkan disfungsi saraf (virus dalam sel Purkinje 
serebelum perbesaran 40x). Virus bereplikasi di kelenjar ludah dan 
diekskresikan dalam saliva, memasuki saraf tepi kulit dan sel Purkinje, dan 
menyebar dari otak untuk menginfeksi banyak jaringan dan organ di pejamu 
(Singh & Růžek, 2013). 

 
Gambar 3.1: Patogenesis virus rabies (Fooks et al., 2014) 
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Rabies berkembang melalui 5 tahap klinis dengan banyak variabilitas, 
tergantung pada luasnya gigitan, jumlah sekresi yang ditemui, dan kedekatan 
dengan SSP, yaitu penyakit ditularkan melalui gigitan yang dekat dengan otak 
akan berkembang lebih cepat dari penyakit yang ditularkan melalui gigitan di 
bagian bawah ekstremitas. Inkubasi-berkisar dari 10 hari hingga 1 tahun (rata-
rata, 20-60 hari) (Hankins & Rosekrans, 2004).  

Kejadian penyakit rabies pada hewan maupun manusia hampir selalu diakhiri 
dengan kematian sehingga akibatnya penyakit ini menimbulkan rasa takut dan 
kekhawatiran serta keresahan bagi masyarakat. Infeksi pada hewan anjing dan 
kucing ditandai dengan mencari tempat yang dingin, hydrophobia diikuti 
dengan sikap curiga dan menyerang apa saja yang ada disekitarnya, paralisa 
dan mati  

3.2.2 Avian Influenza  
Avian Influenza (AI) atau Flu burung merupakan penyakit menular yang 
disebabkan oleh virus AI jenis H5N1. Genom virus flu burung adalah virus 
RNA beruntai tunggal yang mempunyai envelope dengan delapan segmen, 
berpolaritas negatif dan berbentuk bulat atau filamen. Virus ini termasuk ke 
dalam famili Orthomyxoviridae. Berdasarkan perbedaan antigen nucleoprotein 
dan matrik yang menyusunnya, virus ini diklasifikasikan menjadi tiga tipe 
yaitu virus Influenza tipe A, B dan C. Virus Infuenza A ditemukan pada 
unggas, manusia, babi, kuda dan kadang-kadang pada mamalia lain, misalnya 
cerpelai, anjing laut dan ikan paus. Sedangkan virus Influenza B dan C hanya 
ditemukan pada manusia (IOE, 2013). 

Masing-masing segmen dari virus Influenza tipe A terdiri dari protein 
Polymerase component 2 (PB2), Polymerase component 1 (PB1) dan 
Polymerase component (PA) yang mengkodekan Polymerase, Haemaglutinin 
(HA), Nucleocapsid (NP), Neuraminidase (NA), Matrix Protein 1 (M1), 
Matrix Protein 2 (M2), Non Structural Protein 1 (NS1) dan Non Structural 
Protein 2 (N2). Protein-protein tersebut mempunyai peran masing-masing 
terhadap kehidupan virus Influenza tipe A. Gambar 3.2. menunjukkan struktur 
gen yang dimiliki oleh virus Influenza. 

Virus Avian Influenza tetap infektif dalam feses selama 30 – 35 hari pada 
temperatur 4°C dan selama 7 hari pada temperatur 20°C. Hal ini menunjukkan 
bahwa virus Avian Influenza dapat bertahan di lingkungan dalam kurun waktu 
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dan suhu tertentu. Sifat tersebut memungkinkan terjadinya penyebaran virus 
Avian Influenza di alam ini (Hewajuli & Dharmayanti, 2008). 

 
Gambar 3.2: Struktur gen virus AI 

Flu burung menginfeksi berbagai spesies burung dan mamalia. Ini adalah 
penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada manusia selama epidemi 
tahunan. Flu burung terutama menginfeksi epitel saluran pernapasan atas dan 
bawah biasanya mengakibatkan sistem pernapasan turun naik ditandai dengan 
demam, myalgia, kongesti saluran pernapasan atas dan faringitis (Lewis, 2006) 
Sumber virus diduga berasal dari migrasi burung dan transportasi unggas yang 
terinfeksi. Virus menular melalui cairan/lendir yang berasal dari hidung, mulut, 
mata (konjungtiva), dan kotoran (feses) dari unggas yang sakit ke lingkungan. 
Kontak langsung dengan ternak sakit, melalui aerosol (udara) berupa percikan 
cairan/lendir, air, dan peralatan yang terkontaminasi virus AI (Khairiyah, 
2016). Virus ini merupakan jenis virus yang tidak stabil dan mempunyai 
banyak variasi serta mudah bermutasi (Sya’baningtyas et al., 2013). 

Gejala klinis pada ayam dewasa biasanya mempunyai pial berputar dan edema 
disekitar mata. Pial-pial sering mengalami cyanosis dan berisi cairan atau 
vesikel-vesikel darah pada permukaan dengan area gelap dari hemoragi 
ecymatosa dan nekrosis. Telur-telur terakhir setelah onset penyakit biasanya 
tidak memiliki cangkang. Diare diawali sebagai cairan berwarna hijau cerah 
dan berkembang hampir semuanya menjadi putih. Edema pada kepala, jika 
ada, sering disertai oleh edema pada leher. Konjungtiva dan kaki mengalami 
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hemoragi difus. Gejala respirasi dapat terlihat signifikan dari penyakit ini, 
tergantung pada keparahan trakea. Akumulasi cairan mucus dapat bervariasi 

Tingkat kematian akibat penyakit flu burung yang tinggi biasanya terjadi 
bersamaan dengan potensi epidemi pada manusia, sehingga perhatian lebih 
besar difokuskan pada manusia karena virus flu burung sangat patogen pada 
manusia. Reservoir alami virus flu burung adalah unggas air. Unggas air dapat 
terinfeksi oleh virus flu burung strain avirulent atau low pathogenic dengan 
menunjukkan gejala klinis tidak parah atau tanpa menunjukkan gejala klinis 
sama sekali. Virus influenza disekresikan bersama feses unggas yang terinfeksi 
flu burung dan penularannya terjadi secara langsung maupun tidak langsung 
(Horimoto & Kawaoka, 2001) 

3.2.3 Bluetongue (BT) 
Penyakit bluetongue (BT) pertama kali ditemukan pada awal tahun 1876 di 
Afrika Selatan pada domba Merino impor. Bluetongue merupakan salah satu 
penyakit dari virus arbo genus arbovirus famili Reoviridae yang infeksius, 
nonkontagius, dan menular melalui serangga Culicoides spp. Penyakit ini 
dapat menyerang ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, domba, dan kambing, 
serta ternak liar seperti rusa, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi yang 
cukup besar (Sendow & Bahri, 2005). Virus BT merupakan virus Ribonucleic 
Acid (RNA) yang mempunyai 10 segmen double stranded RNA dengan 
diameter virus berkisar antara 40–80 nm (Wade-Evans, 1990)  

Berbeda dengan virus Arbo lainnya, penyakit BT ini tidak menular ke 
manusia. Virus ini patogenik untuk hewan ruminansia domestik maupun liar. 
Virus ini banyak menyerang domba asal Eropa yang dikembangkan secara 
komersial dan banyak didistribusikan ke Afrika, Asia dan Australia (Farrar et 
al., 2013) Pada sapi dan kambing jarang menimbulkan penyakit secara klinis 
dan gejalanya jauh lebih ringan daripada di domba. Saat ini paling sedikit telah 
terdapat 24 serotipe virus BT yang diketahui di dunia (Bahri & Syafriati, 
2011). Penyebaran penyakit virus BT di Eropa ini terkait erat dengan ekspansi 
dari vektornya berupa nyamuk Culicoides imicola, di mana pada saat itu telah 
terjadi perubahan iklim yang cukup panas dengan kelembaban yang 
meningkat (Arzt et al., 2010) 

Pada domba, sensitivitas sangat bergantung pada jenis (breed) dan tipe virus 
BT yang menginfeksi. Domba breed Afrika Selatan seperti ras Afrikander, 
Persia dan Awassi lebih peka dibanding domba lokal Afrika pada umumnya, 
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tetapi domba breed Afrika Selatan kurang sensitif dibanding domba Merino, 
sedangkan domba Merino kurang peka dibanding domba ras Dorset-Horn 
(Erasmus, 1975). Domba lokal Indonesia juga kurang peka terhadap infeksi 
BT (Sendow, 2005)  

Gejala klinis akibat infeksi BT antara lain berupa demam, hiperemia pada 
selaput lendir mulut, mata dan hidung, ulkus pada rongga mulut, oedem pada 
bibir, muka dan mata sehingga hewan malas untuk makan, yang menyebabkan 
hewan menjadi lemas (Sendow, 2005). Pada domba bunting, infeksi BT dapat 
menyebabkan keguguran dan kemandulan temporer. Selain keguguran, 
kelainan seperti stillbirth dan deformities pada bayi domba yang dilahirkan 
sering terjadi (Housawi et al., 2004). 

3.2.4 Japanese encephalitis (JE) 
Japanese encephalitis (JE) merupakan penyakit infeksi akut pada susunan saraf 
pusat (SSP) yang ditularkan melalui nyamuk yang terinfeksi virus JE. Virus JE 
termasuk dalam famili flavivirus. Penyakit ini pertama kali dikenal pada tahun 
1871 di Jepang dan diketahui menginfeksi sekitar 6.000 orang pada tahun 
1924. Virus JE pertama kali diisolasi tahun 1934 dari jaringan otak penderita 
ensefalitis yang meninggal.Pertama kali terjadi kejadian luar biasa (KLB) pada 
tahun 1935 dan hampir setiap tahun terjadi KLB,dari tahun 1946 hingga tahun 
1950 (Farrar et al., 2013).  

Virus JE ini termasuk dalam kelompok virus Arbo dari genus Flaviviridae, 
mempunyai 5 genotipe didasarkan atas analisis phylogenetic dari gen E virus 
(Solomon et al., 2003; Williams et al., 2000). Virus ini juga telah terbukti 
mempunyai daya aglutinasi terhadap butir darah merah angsa dan anak ayam 
berumur satu hari. Apabila virus JE dipasase pada biakan jaringan akan 
menurunkan daya aglutinasi, tetapi apabila dipasase pada otak tikus putih akan 
meningkatkan daya aglutinasi, virulensi serta aktivitas hemofilik (Sendow & 
Bahri, 2005). 

Penyakit ini bersifat zoonosis dan penularan kepada hewan maupun manusia 
tidak secara langsung tetapi melalui gigitan vektor berupa nyamuk Culicine: 
Namun, nyamuk yang paling sering ditemukan sebagai vektor ialah Culex 
tritaeniorhynchus yang dapat menularkan virus JE baik ke manusia maupun ke 
hewan peliharaan lainnya. Induk semang yang dapat terinfeksi adalah babi, 
ternak ruminansia, kuda, kelinci, unggas, kelelawar dan manusia. Aktivitas 
virus secara alami akan terpelihara melalui siklus hidup nyamuk dengan 
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unggas dan babi adalah induk semang penting tempat perbanyakan dari virus 
tersebut (Weissenböck et al., 2010). Hewan yang berperan sebagai reservoir 
dari virus JE adalah ternak babi, sedangkan manusia dan kuda merupakan 
target akhir dari siklus penularan atau dikenal juga dengan istilah dead-end 
karena viraemia terjadi sangat singkat sehingga sulit untuk ditularkan dari 
manusia ke manusia 

Infeksi JE pada hewan umumnya tidak menimbulkan gejala klinis. Gejala 
klinis ensefalitis dapat terlihat pada kuda dan keledai seperti yang terjadi panda 
manusia. Akan tetapi, kuda bukan merupakan sumber yang nyata untuk 
penularan oleh nyamuk (Huang, 1982). Pada ternak lainnya gejala tersebut 
tidak nampak. Walaupun babi merupakan reservoir JE yang paling baik, 
namun gejala ensefalitis pada babi sangat jarang ditemukan (Sendow & Bahri, 
2005). Manifestasi neurologik penyakit JE yang disebabkan oleh flavivirus 
bervariasi, mulai dari adanya sedikit perubahan dalam tingkah laku hingga 
masalah yang serius termasuk kebutaan, ataksia, kelemahan, dan gangguan 
gerakan tubuh (Halstead & Jacobson, 2003).  

3.2.5 Newcastle disease (ND) 
Penyakit Newcastle disease (ND) disebabkan oleh Avian Paramyxovirus type -
1 genus Avulavirus famili Paramyxoviridae, merupakan virus RNA dengan 
genom untai tunggal (single stranded/ss) dan berpolaritas negatif (Mayo, 
2002). ND di Indonesia biasa dikenal sebagai penyakit Tetelo, merupakan 
penyakit unggas, khususnya pada ayam bersifat sangat mudah menular. Gejala 
penyakit ND ditandai dengan kelainan pada saluran pernapasan, saluran 
pencernaan dan sistem saraf pusat. Tanda klinis penyakit ND tergantung pada 
strain virus, spesies inang, umur inang, lingkungan dan status kekebalan ayam 
(Al-Habeeb et al., 2013). Pada ayam, gejala ND secara umum adalah 
hilangnya nafsu makan, lesu, penurunan produksi telur, radang trakea dan 
radang konjungtiva (Ashraf & Shah, 2014).  

Penyakit ND dapat menginfeksi berbagai spesies burung domestik dan liar, 
namun tingkat keparahan penyakit sangat bervariasi, mulai dari penyakit 
perakut dengan tingkat mortalitas hampir 100% sampai penyakit subklinis 
tanpa lesi (Cattoli et al., 2011). Kejadian penyakit bersifat akut sampai kronis, 
dapat menyerang semua jenis unggas terutama ayam, baik ayam ras maupun 
ayam bukan ras (buras). Kencana et al., (2017) melaporkan bahwa penyakit 
ND bersifat endemik di Bali yang bukan hanya ditemukan pada peternakan 
ayam ras, ayam buras yang umumnya merupakan peternakan rakyat juga 
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sering terdampak oleh penyakit ini. Virus ND memiliki kisaran inang yang 
luas, termasuk sekitar 241 spesies, 27 ordo dari diketahui 50 ordo burung 
(Madadgar et al., 2013).  

Berdasarkan virulensinya, virus ND dikelompokkan menjadi 3 galur, yaitu: 
velogenik, mesogenik dan lentogenic. Virus ND mempunyai sifat spesifik 
yakni dapat mengaglutinasi sel darah merah ayam, hal ini terjadi akibat adanya 
protein yang terdapat pada amplop virus yang disebut hemaglutinin. Proses 
terjadinya hemaglutinasi karena adanya ikatan antara hemaglutinin virus ND 
dengan reseptor sel, yaitu mukoprotein yang terdapat pada permukaan eritrosit 
(IOE, 2013) 

3.2.6 Penyakit Nipah 
Virus ini berawal ditemukan di daerah aliran sungai Nipah di negara bagian 
Negri Sembilan di Malaysia sehingga dikenal sebagai virus Nipah.Virus Nipah 
dapat menyebabkan suatu penyakit mulai dari yang ringan hingga kematian 
pada babi, tetapi juga dapat menjangkiti hewan lain seperti kucing dan anjing 
serta manusia yang berkontak dekat dengan babi terinfeksi virus ini.  

Penyakit Nipah disebabkan oleh virus Nipah, dari genus Morbilivirus, famili 
Paramyxoviridae (Ang et al., 1999). Babi dan kalong (Pteropus spp.) telah 
terbukti memainkan peranan yang sangat penting dalam kejadian wabah Nipah 
di Malaysia. Infeksi Nipah pada kalong bersifat subklinis. Di mana kalong 
berperan sebagai reservoar dari virus Nipah, sedangkan ternak babi berperan 
sebagai pengganda virus yang mengamplifikasi virus Nipah sehingga siap 
untuk ditularkan ke babi atau hewan lain atau manusia  

Penularan virus Nipah melalui udara dan pernafasan di mana partikel virus 
Nipah terbawa keluar tubuh babi terinfeksi melalui batuk yang sangat keras. 
Penularan dapat juga melalui kontak langsung dengan darah, cairan tubuh atau 
cairan ekskresi seperti urin atau saliva, busa cairan yang keluar melalui 
pernafasan (Sendow et al., 2008). Penularan melalui udara merupakan yang 
paling efektif karena virus antara lain menyerang dan berkembang pada 
mukosa saluran pernafasan babi dan menyebabkan sel mukosa rusak dan virus 
keluar tersekresi dalam busa cairan pernafasan atau udara pernafasan pada 
waktu babi batuk keras, virus juga keluar bersama urin atau cairan darah dan 
menyebar serta menular kepada hewan lain atau manusia (Bahri & Syafriati, 
2011). 

 



40 Virologi 

 

 

 

 



 

Bab 4 
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4.1 Pendahuluan 
Virus merupakan suatu organisme yang berukuran sangat kecil dan memiliki 
molekul asam nukleat, DNA atau RNA yang terbungkus dalam lapisan 
pelindung protein atau kapsid. Jaringan tersebut diketahui dapat membawa 
informasi genetik dan mengadakan replikasi sehingga akan menular. Virus 
sendiri pertama kali ditemukan oleh Adolf Mayer pada tahun 1887. Pada saat 
itu, Adolf Mayer melihat penyakit bercak kuning pada daun tembakau dan 
menular ketika dioleskan ke tanaman yang sehat. 

Sejarah penemuan virus dimulai tahun 1883 oleh ilmuwan Jerman bernama 
Adolf Meyer. Adolf meneliti tanaman tembakau. Adolf menemukan tembakau 
dengan daun yang tidak normal. Daun tersebut berwarna kekuning-kuningan 
dan setelah diamati terdapat cairan ataulendir. Daun tersebut menderita 
penyakit mosaik. Penyakit ini menyebabkan tanaman kerdil dandaunnya 
belang-belang.  

Menurut Adolf Meyer, penyakit mosaik tembakau dapat menular. 
Adolfmembuktikan dengan menyemprotkan ekstrak daun tembakau yang 
terkena penyakit mosaik ketanaman yang normal. Hasilnya, daun yang semula 
normal menjadi berwarna hijau kekuning-kuningan. Berdasarkan hasil 
penelitiannya penyakit ini disebabkan oleh mikroba yang kecilsekali dan untuk 
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melihatnya harus menggunakan mikroskop elektron. Dimitri Ivanovsky 
melakukan penelitian yang serupa. Dimitri berhasil menemukan alat penyaring 
bakteri. Dalam penelitiannya, Ivanovsky mengoleskan hasil saringan daun 
tembakau yang terkena penyakit mosaik ke daun tanaman yang normal. 
Hasilnya, tanaman tersebut tertular. Dimitri menyimpulkan mikroba penyebab 
penyakit tersebut bersifat patogen dan ukurannya lebih kecil dari pada bakteri 
(Kurnia, 2012). 

Ciri-ciri Virus 

Virus pada dasarnya disebut-sebut memiliki ciri-ciri seperti makhluk hidup 
karena dapat memperbanyak diri. Namun, virus juga disebut sebagai makhluk 
tidak hidup karena tidak memiliki organel-organel seperti sel hidup. Menurut 
ahli biologi asal Amerika Serikat, Neil A Campbell berikut ini ciri-ciri virus: 

a. Hanya dapat hidup dan memperbanyak diri di dalam sel hidup 
organisme lainnya. 

b. Memerlukan asam nukleat untuk melakukan reproduksi. 
c. Virus dibentuk oleh sebuah partikel yang disebut virion yang 

mengandung antara DNA atau RNA saja. 
d. Virus dapat dikristalkan tetapi virus masih memiliki patogen apabila 

diinfeksi ke organisme hidup. 
e. Memiliki sifat aseluler atau tidak memiliki sel, dan tidak memiliki 

organel-organel sel. 
f. Sementara itu, menurut Brum (1994) virus memiliki ukuran yang 

sangat kecil. Bahkan, lebih kecil jika dibandingkan dengan bakteri. 
Diperkirakan ukuran virus berkisar antara 20 nm-300 nm (1 nm = 1 x 
10-9 m). 

Virus tidak dapat dilihat dengan mata telanjang ataupun mikroskop biasa tetapi 
harus menggunakan mikroskop cahaya atau elektron. Virus tanaman 
merupakan jasad yang bersifat dependent yait hanya dapat menginfeksi 
tanaman dengan bantuan faktor lain misalnya luka atau serangga vektor.   
Jumlah virus yang telah dijumpai telah mencapai ribuan, di mana 25 persen 
dari jumlah total yang dijumpai tersebut merupakan patogen tanaman. Virus 
dapat menyerang tanaman baik secara sendiri-sendiri atau sebagai virus 
komplek. 
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4.2 Virus  
Dalam budidaya tanaman, virus merupakan salah satu penyebab penyakit 
tanaman yang dapat menimbulkan kerugian yang cukup berarti baik secara 
kualitas maupun kuantitas produksi. Serangan virus pada tanaman sebetulnya 
telah diketahui jauh sebelum orang mengenal penyakit tanaman yang 
disebabkan oleh bakteri,namun belum diketahui secara jelas penyebabnya. 

Pada tahun 1882 dan 1892, Meyer dan Iwanoski melaporkan  bahwa penyakit 
mosaik pada tembakau juga disebabkan oleh virus yang dapat ditularkan ke 
tanaman sehat melalui perasan dari tanaman sakit. Selanjutnya juga diketahui 
bahwa patogen tersebut juga dapat ditularkan oleh serangga ke tanaman sehat. 
Holmes adalah orang yang pertama kali melaporkan bahwa tanaman tembakau 
(Nicotiana glutinosa) yang di inokulasikan dengan cairan perasan virus mosaik 
tembakau akan menimbulkan gejala lesio local. Sementara Stanley adalah 
orang yang melaporkan bahwa virus dapat dikristalkan. Pada tahun 1937, 
dilaporkan oleh Bawden dan Pirie bahwa partikel virus terdiri dari asam 
nukleat dan protein. 

Umumnya virus penyebab penyakit pada tanaman berbeda dengan patogen 
lainnya dalam beberapa hal. Hal ini karena virus penyebab penyakit tanaman 
hanya dapat berkembang biak dalam sel inangnya saja. Disamping itu virus-
virus tersebut dapat dikristalkan dalam waktu yang cukup lama tanpa 
kehilangan daya infektivitasnya. Sifat khusuk virus yang tidak dimiliki oleh 
semua penyebab penyakit lainnya selain ke dua hal diatas adalah: 1). Hanya 
memiliki satu tipe asam nukleat saja yaitu asam deoksiribunukleat (DNA) atau 
asam ribonukleat (RNA) saja, 2). Berkembang biak hanya dari asam nukleat 
saja, 3) tidak dapat tumbuh atau mengadakan pembelahan, 4) tidak 
mempunyai informasi genetik untuk sintesis system Lipman yaitu system yang 
Menggunakan enzim untuk menghasilkan energi dengan potensial tinggi serta 
5) virus merupakan parasitisme yaitu menggunakan ribosom sel inang., di 
mana hal- hal demikian tidak dijumpai pada penyebab penyakit lainnya seperti 
jamur, bakteri dan lainnya. 

Virus tumbuhan sebenarnya merupakan sebuah molekul makro sederhana 
(ukurannya antara 20–1000 nm), yang bersifat pasif saat memasuki sel-sel 
tanaman inang yang diinfeksinya. Virus terdiri dari asam ribonukleat (Ribo 
nucleic acid=RNA) atau asam dioksiribonukleat (dioxy ribo nucleic 
acid=DNA), terselubung oleh mantel protein atau lipoprotein (Bos, 1990). 
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Definisi virus itu sendiri mengalami perubahan yang sangat cepat sejalan 
dengan perubahan teknologi deteksi dan identifikasi virus secara biomolekuler, 
kimiawi dan fisik. Definisi umum virus adalah suatu parasit yang dapat 
ditularkan, yang berat genom asam nukleatnya kurang dari 3 x 108 daltons dan 
membutuhkan ribosom dan komponen lain sel-sel inangnya untuk 
berkembang biak. Virus bersifat parasit obligat sehingga hanya dapat hidup 
dan berkembang dalam sel-sel yang hidup. Bentuk zarah virus tanaman 
bermacam-macam antara lain berbentuk bola (isometric), batang, batang 
lentur, benang, seperti peluru dan bentuk kembar (Gemini). 

Virus tumbuhan tidak mengandung suatu enzim, toksin atau zat lain seperti 
pada patogen lain yang terlibat dalam patogenisitas dan menyebabkan berbagai 
macam gejala pada tanaman inang. Infeksi terjadi bila sintesis virus 
berlangsung sempurna. Gejala tanaman kacang tanah yang terinfeksi virus 
umumnya berupa belang, belang samar, kerupuk, keriting, kekuningan, 
nekrotik, kematian pucuk dan lain-lain. Infeksi virus bersifat sistemik sehingga 
virus tersebar ke seluruh bagian tanaman. 

Tata nama untuk virus masih terus berkembang. Para peneliti penyakit 
tumbuhan memberi nama virus berdasar nama tanaman inangnya di mana 
virus itu didapatkan dan gejala yang terlihat dengan jelas, misalnya virus 
belang kacang tanah (Peanut mottle virus, PMoV). Semula virus diduga 
sebagai suatu wujud yang stabil dan setiap penyakit dianggap disebabkan oleh 
virus yang berbeda. Tetapi penelitian lebih lanjut diketahui bahwa: (1) Virus 
dapat terdiri dari berbagai strain yang dapat menimbulkan gejala yang sangat 
berbeda pada tumbuhan inang yang sama; (2) virus yang berbeda (spesies 
kolektifnya) dapat menimbulkan gejala yang sama pada tumbuhan inang yang 
sama, dan (3) beberapa penyakit dapat ditimbulkan oleh campuran virus yang 
tidak ada hubungannya satu sama lain. Tata nama terakhir yang diajukan 
adalah model kriptogram yang terdiri empat pasang simbol dan mengandung 
dua sistem meliputi nama biasa dan mengandung informasi sifat virus. 
Pasangan pertama adalah tipe asam nukleat/rantai (strandedness), R=asam 
ribonukleat (RNA), D=asam deoksi ribonukleat (DNA). Simbol tipe untaian 
1=untaian tunggal (single strand) , 2=untaian ganda (double strand) (Duncan & 
Torrance, 1992). 

4.2.1 Virus Pada Tanaman  
Virus tumbuhan dalam beberapa hal berbeda dari virus yang menyerang 
hewan atau bakteri. Salah satu perbedaan tersebut adalah mekanisme penetrasi 
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virus ke dalam sel inang. Virus tumbuhan hanya dapat masuk ke dalam sel 
tumbuhan melalui luka yang terjadi secara mekanis atau serangga vektor. Hal 
ini disebabkan oleh virus tumbuhan tidak mempunyai alat penetrasi untuk 
menembus dinding sel tumbuhan. Sebaliknya, sebagian besar virus yang 
menyerang hewan dan bakteri dapat melakukan penetrasi lansung melalui 
selaput sel, seperti bakteriofage (virus yang menyerang bakteri) yang 
mempunyai alat penetrasi yang dapat menembus selaput sel bakteri. 

1. Virus sebagai patogen tumbuhan  

Penyakit mosaik pada tanaman cabai, Penyakit pada tanaman markisa.  

2. Virus sebagai patogen serangga 

NPV (Nuclear Pholyhedrosis Virus) - serangga inang NPV adalah Sl-NPV 
(untuk Spodoptera litura), Se-NPV (untuk S. exigua pada tanaman bawang 
merah) dan Ha-NPV (Helicoverpa armigera pada tanaman tomat dan jagung). 

3. Virus sebagai vector 
4. Virus sebagai proteksi silang 

Klasifikasi virus tumbuhan dapat berdasarkan : 1. jenis asam nukleat virus 
DNA atau RNA 2. jumlah benang asam nukleat tunggal atau ganda 3. ada atau 
tidak nya amplop lipoprotein 4. bentuk partikel 5. sifat kimia, vektor, inang 6. 
Serologi. 

Virus-virus Pada Tanaman:  

1. Tobacco Mosaic Virus (TMV)  

Penyebab penyakit mosaik pada tembakau, termasuk dalam kelompok (+) 
ssRNA, famili : Virgaviridae, genus Tobamovirus, partikel berbentuk batang, 
panjang 300μm dan diameter 15μm, mempunyai beberapa strain, ditularkan 
secara mekanis, virus mosaik tembakau dapat bertahan selama bertahun-tahun 
di jaringan tembakau kering, di tangkai dan jaringan akar tanaman yang 
terserang mosaik sebelumnya. Tanaman tembakau, lada, dan terong adalah 
sebagai tanaman inang virus Tobacco Mosaic Virus (TMV). Penyakit mosaik 
tembakau disebabkan oleh beberapa galur (strain) virus yang menyebabkan 
timbulnya gejala agak berbeda. Seperti di daerah tembakau Vorstenlanden 
disebut penyakit mosaik “biasa” menyebabkan terjadinya klorosis di antara 
tulang daun, mosaik “bentol” menyebabkan bagian yang berwarna hijau tua 
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menjadi melengkung, sehingga permukaan daun tidak rata, dan mosaik 
“keras” menyebabkan daun menjadi sangat keriting (Semangun, 2006). Salah 
satu alternatif pengendalian dalam mengurangi infeksi Tobamovirus adalah 
dengan menginduksi ketahanan sistemik tanaman. Ketahanan sistemik 
terinduksi yang salah satunya dicirikan oleh Pathogenesis Related Protein (PR-
Protein) sebagai molekul gen ketahanan, misalnya peroksidase (Agrios, 2005). 

2. Cucumber Mosaic Virus (CMV)  

Virus ini berbentuk bulat, diameter 29 nm - tidak mempunyai amplop, genom 
terdiri dari RNA, beruntai tunggal, termasuk dalam kelompok (+) ssRNA, 
famili : Bromoviridae, genus Cucumovirus. Virus ini juga menginfeksi 
sayuran lain seperti labu, melon, paprika, kacang-kacangan, tomat, wortel, 
seledri, selada, bayam, dan bit - ditularkan secara mekanis, oleh kutu daun 
melalui mulut (stylet) Aphis craccivora, Myzus persicae - dapat ditularkan 
dalam biji dan oleh gulma parasit, tali putri (Cuscuta sp.). 

3. Potato virus Y 

PVY termasuk dalam kelompok  (+) ssRNA, famili Potyviridae, genus 
Potyvirus, berbentuk filamen dengan panjang 750 nm; diameter 11-15 nm. 
PVY ditularkan oleh vektor kutu Myzus persicae, PVY dapat menginfeksi 
tembakau, tomat, dan merica. Kutu daun hanya perlu makan tanaman yang 
terinfeksi virus sekitar 20 detik. PVY dapat dibawa dari satu tanaman kentang 
ke tanaman lainnya melalui bibit yang terinfeksi. PVY dapat menginfeksi 
tembakau, tomat, dan merica Kentang terinfeksi PVY, Daun terinfeksi PVY 
(Semangun, 2006). 

4. Rice Tungro Bacilliform Virus (RTBV)  

Penyebab penyakit tungro pada padi, termasuk dalam kelompok dsDNA, 
family Caulimoviridae, genus Tungrovirus, ditularkan oleh wereng hijau 
(Nephotettix virescens),  N. virescens dapat memperoleh RTBV dalam 30 
menit selama makan 8 jam dan dapat mempertahankan daya tularnya sampai 7 
hari. 

5. Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) 

TSWV termasuk dalam kelompok (-)ssRNA, family Bunyaviridae, genus 
Tospovirus - Tospovirus ditularkan oleh thrips (ordo: Thysanoptera) yang 
dapat menularkan lebih dari 13 jenis virus, TSWV dapat menginfeksi lebih 
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dari 1000 spesies tumbuhan dan menyebabkan kerusakan ekonomi yang 
signifikan bagi banyak tanaman agronomi dan hortikultura. 

6. Tomato Yellow Leaf Curl Virus (TYLCV) 

Virus penyebab penyakit kuning keriting pada tanaman tomat, termasuk dalam 
kelompok ssDNA, famili Geminiviridae, genus Begomovirus, ditularkan oleh 
vektor serangga dari ordo Hemiptera, yaitu whitefly atau kutu kebul/kutu putih 
(Bemisia tabaci). Inang utama untuk TYLCV adalah tomat, dan inang tanaman 
lain adalah terong, kentang, tembakau, kacang-kacangan, dan paprika. 
Gejalanya adalah daun keriting (ke atas), bintik-bintik, ukuran daun mengecil, 
tanaman kerdil, dan gugurnya bunga sehingga sangat mengurangi hasil buah. 

4.2.2 Gejala yang Disebabkan Oleh Virus Tumbuhan 
Tumbuhan yang terinfeksi virus dapat menimbulkan berbagai macam gejala 
pada sebagian atau seluruh bagian dari tumbuhan. Gejala yang paling umum 
adalah penurunan laju pertumbuhan dari tanaman yang menyebabkan 
pengkerdilan (stunting). Hampir semua penyakit virus dapat menyebabkan 
penurunan hasil dan memperpendek umur tanaman. Gejala yang paling jelas 
dari tanaman yang terinfeksi virus biasanya tampak pada daun, tapi beberapa 
virus dapat menyebabkan gejala pada batang, buah dan akar dengan atau tanpa 
gejala pada daun. Virus tanaman tidak mempunyai enzim, toksin atau senyawa 
lain seperti pada patogen lain, tetapi virus dapat menyebabkan kerusakan pada 
tanaman. RNA virus adalah yang menyebabkan terjadinya penyakit, tetapi 
jumlah RNA dalam jumlah besar belum tentu menyebabkan timbulnya gejala 
penyakit (Wahyuni, 2005). 

Beberapa virus dapat menginfeksi tanaman tanpa menimbulkan gejala yang 
dapat dilihat, virus tersebut laten virus dan inangnya symptomless carriers  
beberapa tanaman yang terinfeksi dapat tidak menunjukkan gejala dibawah 
kondisi lingkungan tertentu. Bila kondisi lingkungan berubah maka dapat 
timbul gejala masked.  

Infeksi virus memengaruhi metabolisme sel dan menyebabkan terjadinya 
perubahan biokimiawi dan fisiologi sel. Perubahan tersebut bersifat eksternal 
atau makroskopis gejala eksternal. Ada juga perubahan yang bersifat internal 
atau mikroskopis gejala internal. 
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Gejala Eksternal  

Gejala penyakit yang dapat dilihat secara langsung tanpa bantuan mikroskop, 
disebabkan oleh infeksi primer pada sel yang diinokulasi gejala local, gejala 
lokal dapat dibedakan dengan jaringan di sekitarnya yang berbentuk bercak. 

1. Gejala Lokal 

Terbatas pada bagian infeksi primer, dikenal dengan istilah gejala bercak local, 
dapat berupa klorosis dan nekrosis. Gejala bercak lokal pada daun 
Chenopodium amaranticolor oleh PStV. 

2. Gejala Sistemik 

Tidak terbatas pada bagian infeksi primer, tetapi menyebar ke bagian lain dan 
menyebabkan infeksi sekunder.  

a. Kerdil (Stunting) ukuran tanaman yang terinfeksi virus lebih kecil 
dibandingkan dengan tanaman normal - dapat terjadi pada seluruh 
bagian tanaman, daun, bunga dan buah - contoh : kerdil pada 
tanaman pisang yang disebabkan oleh Banana Bunchy Top Virus 
(Matthews, 1992). 

b. Mosaik 

Adanya bagian daun yang berwarna hijau muda, kuning atau putih yang 
diselingi dengan warna hijau normal dari daun atau buah - adanya bagian yang 
berwarna putih yang diselingi dengan warna bunga atau buah. 

Berdasarkan pola atau perubahan warna, mosaik dapat dikategorikan menjadi :  

• Mottling, streak, ring pattern, line pattern, vein clearing, vein 
banding, dll 

• Vein banding -> bagian yang berwarna hijau hanya pada bagian 
sekitar tulang daun. Contoh: penyakit CVPD pada jeruk. 

• Vein clearing -> bagian yang kuning hanya pada sekitar tulang daun 
(Hampton, 1990). Contoh: penyakt tirteza pada jeruk. 
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Gejala serangan penyakit CVPD. Daun ‘blotching’, mengecil, relatif kaku, 
runcing dan menghadap ke atas (A);buah tidak simetris, biji abortus, tidak 
bernas dengan bagian ujung berwarna coklat (B) (Pengelolaan Terpadu Kebun 
Jeruk Sehat (PTKJS) Strategi Pengendalian Penyakit CVPD, 2005). 

  

4.3 Fisiologi Tanaman Yang Terserang 
Virus 
Virus tumbuhan tidak dapat melakukan penetrasi langsung untuk memulai 
infeksi sel tanaman inang tanpa adanya bantuan yang mampu mengantarkan 
virus masuk ke dalam sitoplasma sel tumbuhan. Virus tumbuhan hanya dapat 
masuk ke dalam sel tumbuhan melalui luka yang terjadi secara mekanis atau 
yang disebabkan oleh vector (serangga, tungau, nematoda atau jamur). Infeksi 
virus pada permukaan daun terjadi pada sel-sel epidermal. Partikel virus masuk 
melalui luka kecil yang tidak menyebabkan matinya sel. Setelah masuk 
kedalam jaringan inang virus akan melepaskan mantelnya. Asam nukleat dari 
virus akan bergabung dalam sistem informasi genetik tumbuhan, sehingga 
tidak hanya mengadakan replikasi untuk membentuk RNA sendiri tetapi juga 
menentukan terbentuknya protein virus. Untuk dapat menginfeksi tanaman, 
diperlukan virus dalam konsentrasi tinggi (105 virion). Tumbuhan yang sakit 
akan selalu mengandung virus selama hidupnya, sehingga selalu terbawa pada 
tanaman hasil pembiakan terutama pembiakan vegetative (Semangun, 2006). 

Infeksi virus pada tanaman tergantung kepada sintesa virus, karena infeksi 
tidak akan terjadi apabila virus tidak dapat bermultiplikasi dalam inang. 
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Setelah virus masuk kedalam sel dan kontak dengan sitoplasma dari sel 
tanaman yang peka maka virus menjadi seperti melekat pada sel. Untuk 
menimbulkan infeksi maka RNA harus terlepas dari selubung protein. 
Pelepasan asam nukleat berlangsung sekitar 1 jam setelah inokulasi. Protein 
virus terlepas karena aktivitas enzim sel tanaman karena virus tidak 
mempunyai enzim Selubung protein yang sudah terurai tertinggal di dalam sel 
dan terpakai dalam proses sintesa dari sel. Setelah RNA virus terlepas dari 
selubung protein, maka RNA tersebut akan merangsang pembentukan enzim-
enzim RNA polymerase, RNA sintesa atau RNA replikasi - Enzim-enzim 
tersebut dengan adanya RNA virus yang berfungsi sebagai model dan adanya 
nukleotida RNA baru. RNA ini bukan RNA virus tetapi complementary strand 
(cermin) dari RNA virus yang terbentuk dengan cara melekat pada RNA virus 
asli terbentuk ds RNA Kedua bagian double strand ini segera terpisahdan 
RNA baru ini menjadi pola untuk sintesa RNA - Setelah asam nukleat baru 
terbentuk, maka asam nukleat virus tersebut akan merangsang sel inang untuk 
menghasilkan molekul protein untuk sub unit protein menyusun selubung 
protein pada virus (Wahyuni, 2005). 

4.3.1 Faktor Yang Memengaruhi Penyakit Virus 
Timbulnya penyakit virus dipengaruhi factor tanaman inang, virus, dan 
lingkungan.  Penyakit virus terjadi apabila strain virus yang menyerang bersifat 
virulen, tanaman yang diserang rentan, dan kondisi lingkungan saat itu 
mendukung perkembangan penyakit (Hull, 2002). 

4.3.2 Tanaman Inang 
Umur dan genotipe tanaman memengaruhi infeksi dan penyakit virus. Pada 
infeksi sistemik, umur tanaman memengaruhi penyebaran virus dalam 
tanaman inang. Makin tua tanaman saat terinfeksi terus, makin terbatas 
penyebaran virus dalam tanaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
tanaman tomat yang sudah tua, bila diinokulasi dengan TMV pada daun yang 
masih muda, TMV hanya akan tersebar pada daun bagian atas tanaman, 
sedangkan daun yang lebih tua pada bagian bawah tidak mengalami infeksi 
(Bos, 1983)  
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5.1 Pendahuluan 
Virus merupakan mirkoorganisme yang dapat bertahan dijaringan yang mati 
dan jaringan yang hidup. Virus dapat bertahan di benda mati dengan cara 
mengkristal, apabila ada inang yang cocok virus dapat berkembang biak. 
Selain itu, virus yang memiliki ukuran yang kecil dan sulit di lihat secara 
langsung. Virus tidak bis berkembang di dalam sel yang mati, di sel yang mati 
atau di inang yang mati  akan mengkristal. Apabila ada yang inang yang hidup 
virus dapat melakukan perbanyakkan diri atau melakukan pengandaan. Virus 
memiliki sifat yang menumpang hidup di inang lain. Jadi virus akan 
melakukan perbanyakkan apabila ada inang. Dengan adanya inang, virus akan 
melakukan perbanyakkan diri, baik inang tumbuhan, hewan dan manusia 
(Roossonck, 2007). 

Virus hanya memiliki DNA atau RNA saja, rantai DNA atau RNA dapat 
berbeda dalam suatu keadaan baik di luar dan di dalam sel. Virus yang berada 
di luar yang memiliki asam nukleat. Asam nukleat yang terdapat pada virus 
merupakan senyawa yang diselubungi oleh protein, akan tetapi ada sebagian 
dari virus yang memiliki susunan molekul yang lebih besar. Virus mempunyai 
partikel-partikel dalam keadaan di luar sel di sebut dengan viroin. Viroin pada 
virus tidak melakukan proses pernapasan, pada fase di dalam sel virus akan 
memulai proses aktivitasnya. Virus proses ini akan melakukan perbanyakkan 
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diri. Virus akan melakukan infeksi di dalam tubuh inangnya. Dalam hal ini, 
virus akan melakukan kontrol terhadap inang, sehingga virus membentuk 
suatu komponen di dalam tubuh inang. Virus dapat menyebab sakit pada inang 
yang ditumpanginya. Inang yang terserang virus akan mengalami kerusakan 
yang dapat menyebabkan sel inangnya mati. Virus akan menginfeksi inangnya 
akan menyebabkan sel inang. Hal ini, dapat dipengaruhi oleh inang dan 
lingkungan di sekitar (Harris et al., 2001; Richards et al., 2003; Roossonck, 
2007). 

 

5.2 Penyebaran Virus 

5.2.1 Penyebaran Virus melalui Interaksi tatap muka 
Penyebaran virus dapat dilakukan dengan berhadapan dengan sumber 
inokulumnya. Penyebaran terjadi karena pertemuan baik melakukan transaksi 
dengan mengobrol yang orang lain.  Penyebaran virus secara langsung dapat 
terjadi antara manusia dengan manusia. Penyebaran ini terjadi apabila manusia 
tersebut tidak melakukan perlindungan diri waktu sedang sakit, dilingkungan 
yang ramai dan di tempat-tempat umum. Virus akan menyebar dengan 
manusia yang sehat dengan cara tersentuh dengan manusia yang sakit. 
Penyebaran penyakit virus COVID-19 diakibatkan dari bertemuan secara 
langsung dengan penderita dan manusia yang sehat. Penpindahan penyakit ini 
pada manusia sangat cepat sekali, apalagi manusia tersebut memiliki daya 
tahan tubuh yang lemah. Selain itu, penyebaran ini sangat cepat apabila 
manusia yang sehat dengan manusia yang sakit bertemu dengan jangka waktu 
yang alami. Hal ini sangat mudah sekali untuk penularan penyakit tersebut. 
Penyakit ini juga dapat menular dengan cepat apabila antara yang sakit dan 
sehat berada dalam ruangan yang tertutup dengan siklus udara yang kurang 
terbuka (Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri, 2013; Yuliana, 2020; Yuzar, 
2020) 

Jika kita diruangan tertutup atau di temapt-tempat umum sebaiknya memakai 
masker. Karena kondisi sekarang ini kita harus waspada terhadap penyebaran 
penyakit virus dari manusia yang kita temui. Penyebaran virus dapat terjadi 
dengan cara melalukan berjabat tangan dengan orang yang belum tahu dari 
mana. Bertemu dengan orang-orang yang sedang bersih, batuk dan flu, 
sehingga kita bisa berpotesi tertular penyakit tersebut. penyebaran virus juga 
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dapat terjadi karena gigitan hewan yang sedang sakit, serangan ini juga dapat 
mengakibat penularan penyakit ke orang yang sehat. Selain itu, dapat tertular 
akibat dari kotoran hewan peliharaan (Kharismatul et al., 2021; Muhamad, 
2021; Parwanto, 2021; Purba, 2021; Rosmita, 2020). 

5.2.2 Penyebaran Virus tanpa Interaksi 
Penyebaran virus dapat terjadi tanpa adanya interaksi dengan orang sakit dan 
orang yang sehat. Hal ini dapat terjadi jika kita melakukan perjalan 
menggunakan kendaraan umumnya secara tidak sengaja kita menyentuh pintu 
atau tempat yang kita duduki bekas orang yang sedang sakit. Selain itu, 
penularan virus dapat terjadi karena tanpa adanya interaksi, jadi melalui benda-
benda yang ada sekitar kita seperti, di meja, pintu dan kran air.  

5.2.3 Penyebaran virus oleh serangga 
Serangga-serangga dapat menular penyakit virus kepada manusia, hewan dan 
tumbuhan. Penularan penyakit virus pada manusia yang disebabkan oleng 
serangga dapat menimbulkan penyakit malaria. Penyakit demam berdarah 
dengue atau dikenal dengan DBD yang ditularkan oleh nyamuk sebagai vektor 
penyakit. Penyakit ini merupakan penyakit yang dikarenakan oleh serangan 
virus yang menginfeksi di dalam tubuh manusia.  Virus ini dikenal dengan 
virus dengue. Penyakit demam berdarah ini merupakan penyakit yang 
memiliki gejala yang mendadak, mengalami perubahan yang sangat buruk 
terhadap penderita. Sehingga apabila manusia terkena penyakit ini harus 
disegerakan dilakukan penindakkan. Karena apabila bila terlambat dalam 
proses penanganan akan berakibat kematian terhadap pasien (Anwar et al., 
2014; Soedarmo, 2014). 

Penyebaran virus melalui nyamuk dapat dipengaruhin oleh 3 faktor yang 
saling berhubungan antara lain, manusia, vektor sebagai pelantara untuk 
menularkan penyakit dan virus. Nyamuk-nyamuk yang dapat menularkan 
penyakit demam berdarah pada manusia yaitu, Aedes polynesiensis, Aedes 
albopictus danAedes aegypti. Akan tetapi masih banyak spesies yang dapat 
menularkan penyakit dari golong nyamuk ke manusia, hal ini tidak memiliki 
tingkat yang parah dari genus Aedes. Nyamuk Aedes sp. dapat menularkan 
penyakit virus dengue pada manusia jiika di dalam tubuh manusia banyak 
mengandung virus. Sehingga kondisi seperti ini dapat menyebabkan virus 
dapat berkembang dengan baik di dalam tubuh manusia karena kandungan 
virus sangat tinggi di dalam tubuh. Virus yang berada di dalam tubuh nyamuk 
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dapat bertahan dan dapat melakukan replikasi di dalam kelenjar liur nyamuk 
tersebut. virus di dalam kelenjar liur nyamuk dapat bertahan dalam waktu 
kurang lebih 10 jam. Kemudian nyamuk dapat menyularkan ke manusia yang 
lain melalui gigitan yang dilakukannya. Nyamuk dapat menularkan virus 
selama nyamuk tersebut masih hidup. Virus yang berada di dalam tubuh 
nyamuk dapat berkembang biak dan masuk (Nadifah et al., 2017; Ridha et al., 
2017; Susanti dan Suharyo, 2017). 

Virus ini dapat menimbulkan penyakit pada manusia yang masuk ke dalam 
tubuh 4-6 hari. hal ini dikenal dengan nama waktu masa tunas yang 
dibutuhkan untuk menimbulkan gejala. Di dalam tubuh manusia yang 
mengalami kandungan virus yang tinggi dapat menularkan ke manusia yang 
sehat, apabila nyamuk tersebut mengigit manusia yang sehat. Hal ini dapat 
terjadi selama 5 hari setelah terjadi deman yang dialami manusia tersebut. 
Penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes sp. dapat 
disebabkan oleh lingkungan yang memiliki sinar matahari hari yang kurang. 
Sehingga dapat menimbulkan kelembaban yang tinggi. Kelembaban yang 
tinggi dapat membantu perkembangan nyamuk pada lahan perkarangan atau 
halaman. Nyamuk sangat menyukai tempat yang lembab untuk berteduh dan 
hinggap. Keberadaan nyamuk Aedes sp. dapat dipengaruhi oleh suhu dan 
kelembaban, ketinggian dan kondisi lingkungan (Gambar 5.1, Gambar 5.2 dan 
Gambar 5.3) (Anwar et al., 2014; Kinansi et al., 2018) 

 
Gambar 5.1: Tempat penyebaran serangga nyamuk sebagai vektor penyakit 

yang dipengaruhi oleh suhu dan kelembaban(Anwar et al., 2014) 
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Gambar 5.2: Penyebaran serangga nyamuk sebagai vektor penyakit yang 

dipengaruhi keadaan wilayah(Anwar et al., 2014) 

 
Gambar 5.3: Penyebaran serangga nyamuk sebagai vektor penyakit yang 

dipengaruhi oleh ketinggian tempat (Anwar et al., 2014) 

Serangga-serangga yang dapat menyebar virus ke tanaman merupakan 
serangga yang memiliki alat mulut menusuk menghisap. Serangga ini 
menyerang tanaman dengan cara menusukkan alat mulut ke bagian tanaman. 
Sehingga tanaman yang terserang akan mengalami perubahan-perubahan 
bentuk. Serangga-serangga tersebut tergolong dalam ordo Hemiptera dan ordo 
Homoptera. Ordo ini memiliki perkembangan paurometabola yang banyak 
ditemukan di tanaman yang dibudidayakan. Serangga-serangga dari ordo ini 
memiliki tahapan perkembangan dari telur, nimfa dan imago. Nimfa dan 
imago memiliki tipe alat mulut menusuk menghisap. Perbedaan nimfa pada 
ordo ini terletak pada sayap. Untuk nimfa tidak memiliki sayap dan imago 
memiliki sayap. Wereng, kepik dan walang sangit serta serangga lainnya dari 
ordo ini akan memiliki sayap ketika serangga dewasa. Serangga ini juga akan 
memilik sayap ketika makan mulai berkurang atau populasi sudah mulai padat. 

Serangga yang menyerang tanaman sayuran yang dapat menimbulkan 
penyakit virus pada tanaman sayuran adalah kutu daun. Kutu daun merupakan 
serangga yang dapat menyebarkan virus ke tanaman yang lebih dikenal dengan 
vektor penyakit. Serangga ini dapat menyebabkan tanaman terkena penyakit 
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virus keriting. Selain itu, serangga ini dapat hidup di tanaman yang 
dibudidayakan juga dapat berkembang biak pada tanaman yang ada sekitar 
tanaman yang dibudibuyakan seperti gulma. Kutu daun akan menghisap cairan 
pada tanaman inang kemudian tanaman inang akan mengalami daun menjadi 
kerdil. Hal ini dikarenakan jaringan tanaman yang ditusuk oleh stilet 
mengalami kerusakan dan sulit untuk berkembang. Akibatnya pertumbuhan 
tanaman menjadi terganggu. Berdasarkan hasil penelitian terdapat 12 spesies 
kutu daun yang berada disekitar tanaman yang dibudidayakan (Gambar 5.4) 
(Maharani et al., 2018). 

 

 
Gambar 5.4: Spesies kutu daun yang ditemukan pada sekitar tanaman yang 
dibudidayakan A. gossypii (a), A. gossypii (b), Aphis spiraecola (c), Aphis 
spiraecola (d),  Aulocorthum solani (e), A. solani (f), Epameibaphis frigidae 
(g), Epameibaphis frigidae (h), Hysteroneura setarie (i), Hysteroneura setarie 
(j), Hysteroneura setarie (k), Melanaphis sorghi (l), Melanaphis sorghi (m), 
Metopolophium dirhodum (n), Metopolophium dirhodum (o), Pseudaphis sijui 
(p), Pseudaphis sijui (q), Rhopalosiphum padi (r), Rhopalosiphum padi (s), 
Rhopalosiphum rufiabdominale (t), Rhopalosiphum rufiabdominale (u), 
Schizaphis graminum (v), Sitobion leelamaniae (w)(Maharani et al., 2018) 
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Gejala serangan kutu daun dapat menurunkan produktivitas tanaman dalam 
menghasilkan buah. Pada tanaman cabai tingkat serangan tinggi dapat 
menyebabkan jumlah buah cabai menjadi rendah. Hal ini dikarenakan tanaman 
cabai akan terganggu masa pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, 
tanaman cabai yang terserang kutu daun dan menimbulkan penyakit virus 
yang ditularkan oleh kutu daun tersebut. Kutu daun akan menyerang tanaman 
yang masih muda sehingga tanaman akan mengalami pertumbuhan yang 
terhambat. Apabila kutu daun menyerang tanaman maka tanaman tersebut 
akan mengalami gangguan proses fotosintesis. Jika berbuah maka tanaman 
akan mengalami pertumbuhan buah yang terhambat(Anggraini, 2018; Utama 
et al., 2017) (Gambar 5.5). 

 
Gambar 5.5: Gejala serangan kutu daun pada tanaman cabai (koleksi pribadi) 

Penyakit virus dapat disebarkan oleh kutu kebul (Bemisia tabaci), kutu ini 
memilik ciri-cir berwarna putih dan dibagian kepala terdapat warna kuning 
muda. Kutu kebul memiliki geraka yang lincah. Hama kutu kebul memiliki 
inang yang luar dan dapt menyerang tanaman yang dibudidayakan. Spesies-
spesies kutu kebul dapat menimbulkan dan menyebabkan tanaman mengalami 
pertumbuhan yang terhambat. Berdasarkan hasil penelitian di wilayah 
Sukabumi, Cianjur dan bogor terdapat 4 spesies kutu kebul yang menyerang 
tanaman kedelai, tanaman cabai dan tanaman tomat. Dari 4 spesies yang 
ditemukan Bemisia tabaci  yang ditemukan di tanaman tomat, tanaman cabai 
dan tanaman kedelai. Kutu kebul ini memiliki kisaran wilayah yang sangat 
luas. Jadi kutu kebul Bemisia tabaci ditemukan diseluruh wilayah penelitian. 
Sedangkan untuk kutu kebul Trialeurodes vaporariorum hanya ditemukan 
pada tanaman tomat dan wilayah yang ditemukan kutu kebul tersebut hanya di 
Cianjur. Kutu kebul spesies Dialerodes sp. ditemukan pada tanaman tomat dan 
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tanaman kedelai dan wilayah Sukabumi dan Cianjur. Spesies Aleurodicus 
dispersus ditemukan pada tanaman cabai di wilayah Sukabumi. Serangga 
dapat menimbulkan penyakit virus kuning pada tanaman yang diserangnya 
(Aji et al., 2015; Marwoto dan Inayati, 2015; Narendra et al., 2017; Sari et al., 
2020,  Singarimbun et al., 2017; Yuliani et al., 2006). Kutu kebul memiliki 
kantung pupa yang bervariasi pada masing-masing spesies (Gambar 5.6). 

 
Gambar 5.6: Macam-macam kantung pupa yang terdapat pada kutu kebul A. 
dispersus (a),  Bemisia tabaci (b),  Dialeurodes sp. (c) dan T. Vaporariorum (d) 

(Yuliani et al., 2006) 

Kutu kebul menularkan virus ke tanaman cabai dengan cara menusuk stilet ke 
jaringan tanaman yang dapat menyebabkan daun tanaman menjadi kuning. 
Virus yang ditularkan oleh kutu kebul merupakan virus gemini. Virus gemini 
ini dapat menyebabkan daun tanaman menjadi kuning dan tulang daun 
tanaman tetap berwarna hijau (Singarimbun et al., 2017). Gejala serangan virus 
kuning pada tanaman cabai (Gambar 5.7). 
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Gambar 5.7: Gejala serangan virus gemini pada tanaman cabai (Koleksi 

pribadi) 

Walang sangit merupakan serangga yang menghisap yang dapat menularkan 
penyakit ke tanaman. Daun tanaman yang diserang oleh walang sangit dapat 
menimbulkan daun tanaman menyadi kerdil dan sebagai vektor penyakit 
(Gambar 5.8) 

 
Gambar 5.8: Walang sangit pada tanaman cabai (Koleksi pribadi) 

Serangga yang memiliki alat mulut haustelata merupakan serangga memiliki 
alat mulut menusuk menghisap. Serangga-serangga tersebut dapat menularkan 
penyakit pada tanaman (Gambar 5.9). 
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Gambar 5.9: Serangga yang dapat menularkan penyakit virus pada tanaman 
Kepik hijau (Nezara viruda) (a), Empoasca sp. (b), Kutu daun (Aphis gosypii) 
(c), Kutu kebul (Bemisia tabaci (d), Kutu putih (Paranococus sp) (e) dan Kutu 

daun (Pentalonia nigronervosa (f) (Koleksi pribadi) 

Pisang yang terserang virus yang disebarkan oleh vektor serangga kutu daun. 
Gejala tanaman pisang terkena Banana Bunchy top Virus  memiliki ciri daun 
pisang akan mengalami kerdil. Bagian pinggir atau tepi daun pisang akan 
berubah warna kuning dan bagian dekat tulang daun akan berwarna hijau. 
Tanaman pisang yang terserang virus akan mengalami penumpukkan daun 
dan tanaman menjadil kerdil (Gambar 5.10). 
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Gambar 5.10: Gejala tanaman pisang terkena Banana Bunchy top Virus yang 

ditularkan oleh kutu daun (Koleksi Pribadi). 
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Virus harus melakukan proses replikasi untuk membuat virion baru yang 
mampu menginfeksi sel-sel lain di dalam tubuh atau inang baru. Setelah 
masuk ke dalam tubuh, virus membuat kontak fisik dengan sel inang dan 
melintasi membran plasma sel target. Di dalam sel, virus melepaskan dan 
mereplikasi genomnya sambil memfasilitasi dirinya dalam pembuatan protein 
menggunakan ribosom inang. Partikel virus dirakit dari molekul biologis yang 
baru saja disintesis dan menjadi virion yang mampu menular dan ketika virion 
dilepaskan dari sel maka akan melanjutkan proses infeksi ke inang berikutnya. 

Virus menggunakan berbagai strategi untuk mengontrol dan mengendalikan 
aktivitas seluler sel inang. Proses kontrol oleh virus dapat melalui perekrutan 
makromolekul yang diatur ke kompartemen sitoplasma ataupun pada 
kompartemen tertentu. Virus dapat menginduksi pembentukan lingkungan 
mikro seluler khusus yang disebut viroplasma. Viroplasma merupakan pabrik 
virus atau kompartemen replikasi virus yang merupakan pusat kompleks virus. 
Kompartemen ini sangat bergantung pada interaksi molekuler antara virus dan 
komponen seluler yang berperan dalam ekspresi dan replikasi genom virus, 
bahkan dalam beberapa kasus terkait dengan situs perakitan virion. 
Kompartemen yang diinduksi virus ini berfungsi tidak hanya untuk merekrut 
dan memusatkan komponen yang diperlukan untuk proses-proses penting dari 
siklus replikasi virus tetapi juga untuk mengontrol mekanisme seluler 
pertahanan antivirus yang ada di sel inang (Schmid et al., 2014).   
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Genom virus direplikasi, diekspresikan, dan dirakit dengan melibatkan struktur 
intraseluler yang dibentuk atau direorganisasi oleh virus dan makromolekul 
seluler. Hasil perakitan molekul kompleks tersebut menempati kompartemen 
sitoplasma di mana genom virus dan protein virus serta komponen seluler 
terakumulasi. Molekul dan aktivitas yang terkait dengan kompartemen tersebut 
selalu beranekaragam akan tetapi selalu masuk dalam komponen yang 
berperan replikasi dan ekspresi genom virus. Pembentukan kompartemen 
ketika genom virus direplikasi dan dirakit dapat dibedakan berdasarkan jenis 
genom virus tersebut, misalnya untuk virus RNA negatif (−), RNA untai ganda 
(dsRNA), dan RNA positif (+) akan memiliki perbedaan proses (Paul et al., 
2013; Dreux et al., 2010).  

Virus RNA dan DNA yang bereplikasi di sitoplasma akan membentuk pabrik 
virus atau viroplasma yang memerlukan relokasi dan reorganisasi organel. 
Relokasi dan reorganisasi organel tersebut meliputi retikulum endoplasma 
(ER), aparatus Golgi, endosom, lisosom, mitokondria, atau membran seluler 
lainnya, serta terjadi perubahan distribusi dan dinamika dari sitoskeleton 
(Netherton et al., 2007; Netherton et al., 2011). Dalam kasus virus DNA yang 
bereplikasi di dalam nukleus, tidak memerlukan struktur membran, melainkan 
reorganisasi komponen nukleus yang menyertai pembentukan 
kompartemennya.  

Dalam proses replikasi virus terdapat proses-proses yang dilakukan untuk 
menghasilkan virion baru yang siap menginfeksi inang baru berikutnya 
(Gambar 6.1). Tahapan etrsebut dibagi menjadi tujuh proses dan diuraiakan 
sebagai berikut: 

1. Penempelan 
2. Penetrasi 
3. Uncoating 
4. Replikasi 
5. Perakitan 
6. Pematangan 
7. Pelepasan 
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Gambar 6.1: Gambaran skematis dari skema umum replikasi virus. 

Dimodifikasi dari Cann AJ (2004) Principles of Molecular Virology, 4th edn. 
Amsterdam: Elsevier. 

1) Penempelan 

Pada fase penempelan, replikasi terjadi pengikatan antara protein virus (atau 
'antireseptor') ke molekul reseptor seluler sel target. Reseptor virus pada 
permukaan sel dapat berupa protein (umumnya berupa glikoprotein) atau 
residu karbohidra yang menempel pada glikoprotein atau glikolipid. Pada 
beberapa virus kompleks (misalnya, genus Poxviridae atau Herpesviridae) 
menggunakan lebih dari satu reseptor. Contohnya adalah Human 
Immunodeficiency Virus-1 (HIV-1), reseptor utamanya adalah antigen sel-T 
yaitu CD4 yang merupakan situs pengikatan untuk penempelan protein HIV-1 
(antireseptor) gp 120 (Gambar 8.2). Sehingga mereka memiliki rute alternatif 
ketika tahap penetrasi ke dalam sel. Kebanyakan pada bakteriofag, reseptornya 
berada di dinding sel bakteri, meskipun pada faga tertentu menggunakan 
komponen seluler seperti pili, flagela sebagai situs adsorpsi utama.  
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Gambar 6.2: Proses penempelan HIV ke reseptor inang (Iliopoulou et al., 

2018) 

Pada sebagian besar kasus, tidak adanya ekspresi reseptor atau tidak adanya 
reseptor permukaan sel inang akan menentukan tropisme virus tertentu, yaitu 
jenis sel mana yang mampu untuk ditiru. Oleh sebab itu, fase penempelan 
memiliki pengaruh besar pada patogenesis virus dan dalam menentukan 
perjalanan infeksi virus di sel inang. Virus tanaman memiliki cara dengan virus 
hewan dalam memulai infeksi. Tumbuhan memiliki lapisan dinding sel yang 
tersusun dari lapisan pelindung lilin dan pektin, dan setiap sel memiliki dinding 
tebal selulosa sebelum membran sitoplasma di bagian dalam. Tidak ada virus 
tanaman yang sudah dipelajari menggunakan reseptor seluler spesifik dari jenis 
virus hewan dan virus bakteri. Pada proses infeksi virus tumbuhan akan 
bergantung pada kerusakan mekanis di dinding sel dapat secara langsung 
memasukkan partikel virus ke dalam sel inang. 

Terkadang spesifisitas terhadap pengikatan reseptor dapat digagalkan oleh 
interaksi nonspesifik antara partikel virus dan sel inang. Partikel virus ditelan 
oleh sel inang melalui pinositosis atau fagositosis. Akan tetapi frekuensi 
terjadinya sangat rendah tanpa adanya bentuk interaksi fisik yang menahan 
partikel virus yang berasosiasi erat dengan permukaan sel. Terlebih lagi virus 
yang diserap ke dalam vakuola melalui endositosis biasanya akan terdegradasi, 
kecuali dalam kasus di mana virus partikel memasuki sel melalui rute yang 
lain. Selain itu, pengikatan partikel virus berlapis antibodi ke molekul reseptor 
Fc yang terdapat pada permukaan monosit dan sel darah lainnya dapat 
mengakibatkan virus tertelan. Adanya antibodi antivirus dapat mengakibatkan 
peningkatan penyerapan virus oleh sel dan meningkatnya patogenisitas 
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daripada terjadinya netralisasi virus. Akan tetapi mekanisme detail secara in 
vivo masih belum diketahui. 

2) Penetrasi 

Masuknya partikel virus ke dalam sel inang secara normal terjadi beberapa saat 
setelah penempelan virus ke reseptor selesai. Penetrasi sel umumnya 
merupakan proses yang bergantung pada energi, yaitu sel harus aktif secara 
metabolik agar penetrasi dapat terjadi. Tiga mekanisme utama dalam penetrasi 
yaitu: 

a. Proses translokasi seluruh partikel virus melintasi membran 
sitoplasma. Proses ini dimediasi oleh protein yang ada di dalam 
kapsid virus dan reseptor spesifik membran. 

b. Proses endositosis virus ke dalam vakuola intraseluler. Pada tahap ini 
merupakan mekanisme yang paling umum saat virus masuk ke dalam 
sel. Tahap ini tidak memerlukan protein virus tertentu akan tetapi 
bergantung pada pembentukan dan internalisasi lubang yang berlapis 
pada membran sel. Endositosis yang dimediasi reseptor merupakan 
proses yang efisien untuk mengambil dan mengumpulkan 
makromolekul ekstraseluler. 

c. Proses fusi envelope virus (jika virus tersebut memilikinya) dengan 
membran sel, baik secara langsung pada permukaan sel atau melalui 
endositosis dalam vesikel sitoplasma. Fusi membutuhkan adanya 
protein spesifik fusi dalam envelope virus, misalnya hemagglutinin 
pada virus influenza A atau transmembran glikoprotein dari 
retrovirus. Protein ini memicu fusi membran sel dan virus yang 
menghasilkan nukleokapsid dan menuju langsung ke sitoplasma. 
Virus akan emmicu fusi membrane dengan du acara yaitu pH-
dependent dan pH-independent. Proses endositosis hampir terjadi 
secara universal pada sel hewan dan membutuhkan pembentukan 
lubang clathrin-coated yang mengakibatkan tertelannya vesikel oleh 
sitoplasma sel (Gambar 6.3). 
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Gambar 6.3: Proses terjadinya penetrasi virus ke dalam sel target. 

Dimodifikasi dari Louten J. (2016). Virus Replication. Essential Human 
Virology, 49–70. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800947-5.00004-1 

3) Uncoating 

Uncoating menggambarkan peristiwa yang terjadi setelah virus memasuki sel 
inang. Kapsid virus terdegradasi sebagian atau seluruhnya dan genom virus 
terbuka, biasanya masih dalam bentuk kompleks asam nukleat dan protein. 
Uncoating terjadi bersamaan atau segera mungkin setelah masuk sehingga sulit 
untuk dipelajari. Pada bakteriofag yang memasukkan genom mereka langsung 
ke dalam sel inang, proses penetrasi dan uncoating terjadi secara bersamaan. 
Produk akhir dari uncoating tergantung pada struktur genom virus atau 
nukleokapsid. Pada beberapa virus, struktur yang dihasilkan relatif sederhana 
misalnya, Picornaviruses yang hanya memiliki protein dasar berukuran kecil 
sekitar 23 asam amino. Pada beberapa virus lain, nukleokapsid sangat 
kompleks misalnya dalam proses uncoating Poxviruses yang terjadi dalam dua 
tahap. Pertama penghilangan membran luar saat partikel virus memasuki sel 
dan masuk sitoplasma, selanjutnya diikuti oleh uncoating dengan nukleokapsid 
masuk ke dalam sitoplasma. Dalam hal ini, inti masih mengandung sangat 
banyak protein dan sedikitnya terdapat 10 enzim berbeda. 

Struktur dan sifat kimia dari nukleokapsid akan menentukan tahap selanjutnya 
dalam proses replikasi. Virus pada sel eukariotik yang bereplikasi di dalam 
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nukleus, seperti golongan Herpesviridae, Adenoviridae, dan Polyomaviridae, 
mengalami perubahan struktural nukleokapsid setelah tahap penetrasi, tetapi 
secara keseluruhan sebagian besar strukturnya tetap utuh. Hal tersebut menjadi 
penting karena kapsid mengandung urutan untuk lokalisasi inti yang berperan 
untuk melekat pada sitoskeleton dan interaksi tersebut memungkinkan adanya 
pengangkutan seluruh kapsid ke nukleus. Pada pori-pori inti, uncoating 
diselesaikan di pori-pori inti dan nukleokapsid masuk ke dalam nukleus. 

 
Gambar 6.4: Proses terjadinya uncoating virus di dalam sel target. 

Dimodifikasi dari Louten J. (2016). Virus Replication. Essential Human 
Virology, 49–70. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800947-5.00004-1 

4) Replikasi 

Strategi replikasi virus sebagian besar tergantung pada struktur dan komposisi 
genomnya. Virus dengan genom RNA replikasi dan transkripsi genom sering 
berkaitan erat, dan sering dilakukan oleh enzim yang sama. Oleh karena itu, 
proses replikasi dan transkripsi dibahas sesuai dengan kelas virus yaitu 
berdasarkan klasifikasi Baltimore berikut ini. 

a) Grup I: DNA Untai Ganda 

Pada kelompok virus ini dapat dibagi lagi menjadi dua tempat replikasi yaitu: 
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• Replikasi secara eksklusif terjadi pada inti atau terkait dengan 
nukleoid prokariot. Replikasi virus ini relatif tergantung pada 
faktor seluler sel inang. Pada beberapa kasus, tidak ada enzim 
yang dikodekan oleh virus dari golongan ini karena mereka tidak 
memerlukannya, sedangkan pada virus yang lebih kompleks 
banyak aktivitas enzimatik yang mungkin ada di dalam partikel 
virus.  

• Replikasi terjadi di sitoplasma. Virus ini memiliki komponen dari 
hasil evolusi atau diperoleh dari inangnya. Komponen tersebut 
diperlukan untuk faktor transkripsi dan replikasi genom. Oleh 
karena itu, sebagian besar golongan ini tidak tergantung pada 
komponen seluler untuk replikasi dan transkripsi DNA. 
Dikarenakan komplesitasnya, virus ini memiliki struktur terbesar 
dan paling partikel kompleks dari yang sudah diketahui 
mengandung banyak enzim yang berbeda. 

b) Grup II: DNA Untai Tunggal 

Replikasi genom virus ini terjadi di nukleus, yang melibatkan pembentukan 
perantara DNA untai ganda yang berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis 
genom untai tunggal baru. Secara umum, tidak ada enzim yang dikodekan 
virus ini yang terkemas dalam partikel virus karena sebagian besar fungsi yang 
diperlukan untuk replikasi disediakan oleh sel inang. 

c) Grup III: RNA Untai Ganda 

Semua virus dari golongan ini memiliki genom tersegmentasi, dan setiap 
segmen akan ditranskripsikan secara terpisah untuk menghasilkan RNA yang 
membawa pesan monocistronic tunggal. Replikasi terjadi di sitoplasma dan 
sebagian besar tidak tergantung pada komponen seluler atau mesin seluler, 
karena partikel virus ini mengandung banyak enzim yang dikodekan oleh 
genomnya dan berperan penting untuk replikasi dan transkripsi RNA. Hal ini 
karena proses replikasi dan transkripsi melibatkan penyalinan RNA untuk 
membuat molekul RNA pasangannya yang umumnya tidak terjadi di seluler 
organisme. 
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d) Grup IV: RNA (+) Untai Tunggal 

Virus ini dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu: 

• Virus dengan mRNA polisistronik seperti Flavivirus dan 
Picornavirus. Genom RNA mewakili mRNA yang akan 
diterjemahkan setelah terjadinya infeksi kemudian menghasilkan 
sintesis produk poliprotein, yang kemudian diproses untuk 
membentuk protein virus matang. 

• Virus dengan transkripsi kompleks seperti Coronavirus dan 
Togavirus. Dalam subkelompok ini, diperlukan dua kali siklus 
penerjemahan untuk menghasilkan RNA subgenomik yang berfungsi 
sebagai mRNA. Siklus kedua akan membentuk transkrip RNA yang 
panjang dan akan membentuk genom virus pada generasi berikutnya. 
Meskipun replikasi virus ini melibatkan penyalinan RNA dari 
cetakan RNA, tidak ada enzim yang dikodekan virus ini di dalam 
genomnya. Hal ini dikarenakan kemampuan untuk mengekspresikan 
informasi genetik langsung dari genom tanpa didahului transkripsi 
memungkinkan replikasi terjadi setelah infeksi virus. 

e) Grup V: RNA (-) Untai Tunggal 

Genom virus ini juga dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 

• Tersegmentasi. Langkah pertama dalam replikasi virus ini misalnya 
pada golongan Orthomyxoviruses adalah transkripsi dari sense 
genom RNA (-) oleh virion RNA polimerase RNA-dependent yang 
dikemas dalam partikel virus untuk menghasilkan mRNA 
monosistronik dan juga berfungsi sebagai cetakan untuk replikasi 
genom berikutnya.  

• Tidak tersegmentasi. Pada kelompok ini mRNA monosistronik pada 
masing-masing gen virus diproduksi oleh enzim transkriptase virus di 
dalam partikel virus dari genom virus. Selanjutnya, salinan lengkap 
genom untai (+) disintesis dan berfungsi sebagai cetakan untuk untai 
(–) genom pada virus generasi selanjutnya misalnya, 
Paramyxoviruses dan Rhabdovirus. 
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f) Grup VI: RNA Untai Tunggal Transkripsi Balik 

Genom retrovirus ini terdiri dari untai RNA (+) akan tetapi genomnya unik 
karena diploid dan tidak menyediakan mRNA secara langsung tetapi sebagai 
cetakan untuk transkripsi balik menjadi DNA. Siklus replikasi yang lengkap 
melibatkan konversi bentuk RNA dari materi genetik virus menjadi DNA. 
Golongan virus ini dapat melakukan integrasi genom ke inang, contohnya 
pada Provirus yang memiliki genom terintegrasi ke dalam kromatin sel inang. 
Enzim reverse transcriptase perlu dikemas di dalam virion untuk melakukan 
konversi tersebut. Hal ini karena gen-gen virus hanya diekspresikan dari DNA 
provirus dan bukan dari genom RNA yang ditemukan pada partikel dari 
retrovirus. 

g) Grup VII: DNA Untai Ganda dengan Perantara RNA 

Kelompok virus ini bergantung pada proses transkripsi balik, tetapi tidak 
seperti retrovirus, transkripsi balik pada kelompok ini terjadi di dalam partikel 
virus selama proses pematangan. Pada infeksi sel target baru, peristiwa 
pertama yang terjadi adalah perbaikan genom yang terpisah-pisah, kemudian 
diikuti dengan transkripsi. Seperti halnya virus grup VI, aktivitas enzim reverse 
transcriptase dibawa dalam partikel virus akan tetapi sebelumnya enzim 
melakukan konversi RNA virus menjadi genom DNA di dalam partikel virus. 
Hal ini berbeda nyata dengan retrovirus di mana transkripsi balik terjadi 
setelah genom RNA dilepaskan dari partikel virus ke dalam sel inang. 

5) Perakitan 

Selama perakitan, struktur dasar partikel virus dibentuk sebagai komponen 
yang diperlukan untuk pembentukan virion matang dan berkumpul di lokasi 
tertentu di sel. Lokasi perakitan tergantung pada pola replikasi virus dan 
mekanisme pelepasan virus dari sel inang, sehingga proses perakitan sangat 
bervariasi untuk virus yang berbeda. Meskipun beberapa partikel virus DNA 
dibentuk di dalam nukleus, akan tetapi sitoplasma adalah lokasi yang paling 
umum dalam perakitan partikel virus. Pada Sebagian besar virus, membran 
seluler digunakan untuk menambatkan protein virus, dan selanjutnya memulai 
proses perakitan. Pada virus yang memiliki selubung, komponen lipid 
diperoleh melalui proses yang dikenal sebagai budding, di mana partikel virus 
diekstrusi melalui membran sel.  

Perakitan lipid dilibatkan dalam berbagai fungsi seluler, seperti penyortiran 
protein apikal dan transduksi sinyal, tetapi mereka juga digunakan oleh virus 
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sebagai media untuk memsuki sel target misalnya pada HIV dan Rotavirus. 
Selain itu juga digunakan sebagai tempat perakitan partikel, budding dan 
pelepasan dari membran sel inang misalnya pada influenza A, HIV, virus 
campak, dan Rotavirus.  

Seperti pada tahap awal replikasi, seringkali tidak memungkinkan untuk 
mengidentifikasi perakitan, pematangan, dan pelepasan partikel virus sebagai 
suatu tahapan yang terpisah. Tempat perakitan memiliki pengaruh besar pada 
semua proses tersebut. Secara umum, peningkatan kadar protein intraseluler 
dan genom virus mencapai konsentrasi kritis, yangmana hal tersebut memicu 
perakitan. Banyak virus mencapai komponen struktural tingkat tinggi yang 
baru disintesis dengan memusatkannya ke dalam kompartemen subseluler 
yang dikenal sebagai badan inklusi. Kompertemen tersebut merupakan fitur 
umum dari tahap infeksi sel oleh beberapa virus yang berbeda. Struktur 
komponen virus terkadang mengalami konsentrasi lokal yang dapat didorong 
oleh interaksi antara protein terkait membran. Mekanisme tersebut berperan 
sangat penting pada virus berselubung melepaskan diri dari sel dengan proses 
budding. 

6) Pematangan  

Pematangan adalah salah satu tahap siklus replikasi di mana partikel virus 
bersifat menular. Proses ini sering melibatkan perubahan struktural pada 
partikel baru yang dihasilkan dari pembelahan spesifik protein virus untuk 
membentuk produk matang. Selain itu proses ini juga melibatkan perubahan 
konformasi protein yang terjadi selama proses perakitan misalnya pada 
interaksi hidrofobik protein. Perubahan struktur protein sering menyebabkan 
perubahan struktural substansial dalam kapsid. Terkadang juga terdapat 
perubahan struktural internal, misalnya terjadi kondensasi nukleoprotein 
dengan genom virus dan peristiwa tersebut sering teramati dengan mikroskop 
elektron. 

7) Pelepasan 

Pada virus yang mengalami siklus litik pada sebagian besar virus berselubung, 
pelepasan adalah proses yang sederhana. Sel inang yang terinfeksi pecah dan 
melepaskan partikel virus-virus baru. Sel yang terinfeksi virus sering kali 
pecah dan rusak karena replikasi virus dapat mengganggu fungsi normal 
seluler, misalnya, ekspresi gen-gen esensial. Banyak virus juga dapat 
mengkodekan protein yang memicu atau menekan terjadinya apoptosis, yang 
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juga mengakibatkan pelepasan partikel virus. Virus berselubung memperoleh 
membran lipidnya ketika keluar sel inang membran sel inang, atau ke dalam 
vesikel intraseluler sebelum pelepasan. Protein selubung virion diambil selama 
proses ini dan digunakan sebagai partikel virus sebelum keluar sel. Proses 
tersebut dikenal dengan istilah budding (pertunasan). Seperti dituliskan 
sebelumnya, perakitan, pematangan, dan pelepasan umumnya merupakan 
proses simultan untuk virus yang dilepaskan dengan budding.  

Pelepasan partikel virus matang dari sel inangnya dengan budding 
menimbulkan masalah karena partikel-partikel ini dirancang untuk masuk ke 
sel inang baru dan bukan untuk meninggalkan sel inang. Selubung virus pada 
protein tertentu terlibat dalam fase pelepasan, replikasi serta pengikatan 
reseptor. Contoh yang paling banyak dipelajari dalam kasus ini adalah protein 
neuraminidase pada Virus Influenza. Protein tersebut selain bisa membalikkan 
penempelan virus partikel ke sel melalui hemagglutinin, neuraminidase juga 
berperan penting dalam mencegah agregasi partikel virus influenza A, selain 
itu dimungkinkan memiliki peran dalam pelepasan virus. Selain menggunakan 
protein tertentu, virus yang budding juga telah mengatur proses pelepasan 
berdasarkan waktu yang tepat. Meskipun tidak mungkin untuk memisahkan 
tahapan-tahapan tersebut melalui analisis biokimia, tapi bukan berarti bahwa 
pemisahan spasial dari proses tersebut belum dikembangkan dan diteliti untuk 
mencari pemecahan masalah tersebut. 
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7.1 Pendahuluan 
Virus saat ini masih dikategorikan sebagai entitas tidak hidup karena tidak 
mampu untuk bereplikasi kecuali apabila berada dalam inang. Meskipun 
begitu, virus disusun oleh berbagai macam molekul di antaranya materi 
genetik yang diselubungi oleh protein kapsid. Beberapa jenis virus disertai 
dengan selubung yang disebut envelope. Fungsi materi genetik adalah instruksi 
molekuler yang memungkinkan virus untuk bereproduksi, dengan 
memanfaatkan mesin molekuler inang untuk membuat komponen virus. Mesin 
molekuler inang yang dimaksud mencakup enzim untuk metabolisme, dan 
ribosom untuk sintesis protein (Saeed et al., 2018). Mutasi dan rekombinasi 
juga terjadi pada materi genetik virus yang berperan dalam kesuksesannya 
dalam seleksi alam(Pérez-Losada et al., 2015; Sanjuán and Domingo-Calap, 
2016).  
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7.2 Materi Genetik Virus 
Materi genetik virus dapat berupa DNA (Deoxyribonucleic acid) maupun 
RNA (Ribonucleic acid), yang keduanya berfungsi untuk menyimpan 
informasi genetik virus. Semakin besar ukuran genom virus, semakin banyak 
informasi genetik yang dapat tersimpan dan semakin besar struktur kapsid atau 
selubungnya  (Murray, Rosenthal dan Pfaller, 2016).  Diketahui virus yang 
terkecil memiliki diameter kurang lebih 20 nm, sementara virus yang terbesar 
(mimivirus) memiliki diameter kurang lebih 500 nm yang besarnya hampir 
menyamai organisme seluler seperti mikoplasma dan archaea. Materi genetik 
juga menjadi salah satu dasar pembagian kelompok virus (Acheson et al., 
2011).    

7.2.1 Virus DNA 
DNA adalah molekul yang tersusun dari 2 rantai polinukleotida yang 
melingkar membentuk rantai ganda dan membawa informasi genetik untuk 
perkembangan, fungsi, pertumbuhan dan reproduksi bagi semua organisme 
termasuk virus. Basa nukleotida pada DNA adalah adenin, sitosin, guanin dan 
timin. Molekul gula pada DNA adalah deoksiribosa (Saeed et al., 2018). 

Pada kondisi umum, DNA yang ditemukan pada sebagian besar organisme 
dalam bentuk untai ganda (double stranded), akan tetapi pada virus terdapat 2 
macam jenis DNA virus yaitu, DNA untai ganda (double stranded) dan DNA 
untai tunggal (single stranded) (Hanlon dan Hodges, 2013). Tabel 7.1 
menunjukan berbagai macam contoh famili virus ssDNA.  

Tabel 7.1 : Jenis dan Contoh Virus ssDNA  (Acheson et al., 2011) 

No Famili Contoh Ukuran 
Genom (kb) 

Topologi Keterangan 

1 Microviridae Bacteriophage 4-6 Circular Ikosahedral; 
tidak memiliki 

selubung 

2 Inoviridae Bacteriophage 
M13 

5-9 Circular Helikal; tidak 
memiliki 
selubung 

3 Geminiviridae Maize Streak 
Virus 

3-6 Circular Ikosahedral; 
tidak memiliki 
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selubung 

4 Nanoviridae Banana 
Bunchy Top 

Virus 

6-9 Circular Ikosahedral; 
tidak memiliki 

selubung 

5 Circoviridae Beak and 
Feather disease 

Virus 

2-4 Circular Ikosahedral; 
tidak memiliki 

selubung 

6 Parvoviridae Adeno-
associated 

Virus 

4-6 Linear Ikosahedral; 
tidak memiliki 

selubung 

7 Anelloviridae Torque teno 
Virus 

4 Circular Ikosahedral; 
tidak memiliki 

selubung 

Virus DNA untai tunggal (ssDNA) pada umumnya adalah virus yang memiliki 
ukuran yang kecil. Genomnya juga termasuk yang memiliki sedikit gen , 
dengan rentang ukuran 2 kb hingga 9 kb. Dari 7 famili yang termasuk ke 
dalam kelompok virus ssDNA, 6 famili virus memiliki gen yang sirkular 
sementara famili ke 7 yakni Parvoviridae memiliki genom linear dengan 
bentuk hairpin pada ujungnya. ssDNA bersifat rapuh sehingga genomnya 
sirkular atau memiliki ujung hairpin agar  tidak rentan dihancurkan oleh enzim 
nukelase. Virus pada kelompok ssDNA tidak memiliki envelope dan 6 dari 7 
virus ssDNA memilliki kapsid icosahedral (Acheson et al., 2011).  

Virus DNA untai ganda (dsDNA) lebih bervariasi dari segi ukuran genomnya, 
dengan rentang ukuran dari 5 hingga 1180 kb (Tabel 7.2). Sebagian memiliki 
bentuk DNA yang sirkular dan sebagian lagi linear. Ukuran genom yang besar 
memungkinkan mereka menyimpan informasi genetik yang jauh lebih besar 
dibandingkan dengan jenis asam nukleat lainnya. Hal ini berimbas pada lebih 
beragamnya sifat fenotif yang muncul di virus tersebut seperti resisten 
terhadap degradasi, tingkat kesalahan rendah selama replikasi DNA dan 
kemampuan untuk mengenali dan memperbaiki mutasi. Di antara famili yang 
menginfeksi vertebrata, virus ssDNA yang ukuran genomnya kecil tidak 
memiliki envelope sementara yang berukuran besar memiliki envelope 
(Acheson et al., 2011).  
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Tabel 7.2: Jenis dan Contoh Virus dsDNA  (Acheson et al., 2011) 

No Famili Contoh Ukuran 
Genom (kb) 

Topologi Keterangan 

1 Podoviridae Bacteriophage 
T7 

16-70 Linear Ikosahedral; 
tidak memiliki 

selubung 

2 Sipboviridae Bacteriophage 
Lambda 

22-121 Linear Ikosahedral; 
tidak memiliki 

selubung 

3 Mimiviridae Mimivirus 1180 Linear Ikosahedral; 
memiliki 
selubung 

4 Papillomaviridae Human 
Papillomavirus 

8 Sirkular Ikosahedral; 
tidak memiliki 

selubung 

5 Adenoviridae Human 
Adenovirus 5 

25-45 Linear Ikosahedral; 
tidak memiliki 

selubung 

6 Herpesviridae Herpes 
Simplex Virus 

1 

125-240 Linear Ikosahedral; 
memiliki 
selubung 

7 Poxviridae Variola Virus 130-375 Linear Kompleks, 
memiliki 
selubung 

7.2.2 Virus RNA 
RNA adalah molekul genetik yang umumnya berupa rantai polinukleotida 
untai tunggal. Pada proses sintesis protein di sel prokariotik maupun ekariotik, 
RNA berperan sebagai molekul intermediet di antara DNA dan protein. Basa 
nukleotida pada RNA terdiri dari adenin, guanin, sitosin dan urasil. Gula pada 
RNA adalah gula ribosa (Saeed et al., 2018).  

RNA virus memiliki 2  jenis bentuk RNA yaitu untai tunggal (ssRNA) dan 
untai ganda (dsRNA). ssRNA terbagi menjadi dua yaitu ssRNA untai positif 
(+ssRNA) dan ssRNA untai negatif (-ssRNA). +ssRNA berperan seperti 
mRNA yang dapat langsung ditranslasi oleh sel inang sementara -ssRNA 
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harus ditranskripsi terlebih dahulu ke +ssRNA, lalu kemudian bisa translasi. 
Sebagian besar kelompok virus +ssRNA yang telah teridentifikasi menginfeksi 
vertebrata dan tanaman, dan sebagian kecilnya menginfeksi bakteri. Mayoritas 
virus RNA memiliki topologi linear (Acheson et al., 2011). Genom virus RNA 
berukuran sekitar 5-19 kb, kecuali kelompok Coronaviridae yang termasuk 
kelompok virus RNA yang saat ini diketahui memiliki ukuran genom terbesar 
(± 31 kb). ssRNA juga rentan terhadap serangan nuklease, sama halnya dengan 
ssDNA. 

Virus +ssRNA memfragmentasi genomnya sehingga membentuk komponen 
terpisah dan letaknya berjauhan. Hal ini disebabkan diduga sebagai 
mekanisme untuk menghindari nuklease, akan tetapi infeksi ke sel dapat 
berjalan jika semua partikel masuk ke dalam 1 sel.  Umumnya virus yang 
memiliki genom RNA berukuran kecil tidak memiliki envelope sementara 
virus berukuran genom RNA besar memiliki envelope (Tabel 7.3) . Adanya 
envelope merupakan proteksi tambahan bagi genom virus.  

Tabel 7.3: Jenis dan Contoh Virus +ssRNA  (Acheson et al., 2011) 

No Famili Contoh Ukuran 
Genom (kb) 

Topologi Keterangan 

1 Leviviridae Bacteriophage  3-4 Linear Ikosahedral; tidak 
memiliki selubung 

2 Picornaviridae Poliovirus 7-9 Linear Ikosahedral; tidak 
memiliki selubung 

3 Bromoviridae Cucumber 
Mosaic Virus 

8 Linear Ikosahedral; tidak 
memiliki selubung 

4 Flaviviridae Yellow Fever 
Virus 

10-12 Linear Ikosahedral; 
memiliki selubung 

5 Togaviridae Semliki Forest 
Virus 

10-12 Linear Ikosahedral; 
memiliki selubung 

6 Coronaviridae Sars-Cov2 28-31 Linear Helical; memiliki 
selubung 

Virus -ssRNA umumnya menimbulkan banyak penyakit yang menginfeksi 
manusia (Tabel 7.4). Semua kelompok virus ini memiliki nukelokapsid 
berbentuk helikal, hal ini kemungkinan karena helikal nukelokapsid 
menyediakan kestabilan struktur pada genom pada proses transkripsi -ssRNA 
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ke +ssRNA. Semua virus RNA untai negatif yang menginfeksi vertebrata 
memiliki selubung. Saat ini, tidak ada virus RNA untai negatif prokariota 
(bakteri dan archaea) yang telah ditemukan. Semua famili dalam kelompok ini 
memiliki genom yang terfragmentasi (sebanyak delapan segmen genom). 
Dalam kebanyakan kasus, setiap segmen genom untai negatif mengkodekan 
RNA pembawa pesan tunggal beserta satu atau dua protein virus. Virus 
dengan genom yang terfragmentasi menghadapi masalah untuk memastikan 
bahwa setidaknya satu salinan dari setiap segmen genom dikemas ke dalam 
virion (Acheson et al., 2011; Saeed et al., 2018).  

Tabel 7.4: Jenis dan Contoh Virus -ssRNA  (Acheson et al., 2011) 

No Famili Contoh Ukuran 
Genom (kb) 

Topologi Keterangan 

1 Orthomyxoviridae Influenza A 
Virus 

10-15 Linear Helical, 
memiliki 
selubung 

2 Rhabdoviridae Rabies Virus 11-15 Linear Helical, 
memiliki 
selubung 

3 Paramyxoviridae Measles 13-18 Linear Helical, 
memiliki 
selubung 

4 Filoviridae Ebola 19 Linear Helical, 
memiliki 
selubung 

5 Bunyaviridae California 
encephalitis 

viru 

11-19 Linear Helical, 
memiliki 
selubung 

Sebagian besar virus dengan genom RNA untai ganda (dsRNA) (Tabel 7.5) 
berisi beberapa segmen genom, masing-masing yang mengkode RNA 
pembawa pesan tunggal dan biasanya protein virus tunggal. Semua virus 
dsRNA memiliki kapsid dengan bentuk ikosahedral, berbeda dengan virus -
ssRNA yang memiliki heliks nukleokapsid(Acheson et al., 2011).  
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Tabel 7.5: Jenis dan Contoh Virus dsRNA  (Acheson et al., 2011) 

No Famili Contoh Ukuran 
Genom (kb) 

Topologi Keterangan 

1 Reoviridae Rotavirus 19-31 Linear Ikosahedral 
,tidak memiliki 

selubung 

2 Birnaviridae 
 

Infectious 
bursal 
disease virus 

11-15 Linear Ikosahedral 
,tidak memiliki 

selubung 

3 Chrysoviridae 
 

Penicillium 
chrysogenum 

virus 

13 Linear Ikosahedral 
,tidak memiliki 

selubung 

Tiga keluarga virus dikelompokkan secara terpisah dari virus lain karena 
mereka memiliki reverse transcriptase yang membuat salinan DNA dari RNA 
selama replikasi (Tabel 7.6). Tidak sama dengan virus lainnya,  urutan genom 
dapat berupa  DNA dan RNA bergantung pada tahapan replikasinya (Acheson 
et al., 2011;.Murray, Rosenthal and Pfaller, 2016)  

Tabel 7.6: Jenis dan Contoh Virus yang memiliki reverse transcriptase 
(Acheson et al., 2011) 

No Famili Contoh Ukuran 
Genom (kb) 

Topologi Keterangan 

1 Caulimoroviridae CMV 7-8 Sirkular 
dsDNA 

Ikosahedral, 
tidak memiliki 

selubung 

2 Hepadnaviridae Hepatitis B 
Virus  

3-4 Sirkular 
ss/dsDNA 

Ikosahedral 
,memiliki 
selubung 

3 Retroviridae HIV 7-13 Linear + 
RNA 

Ikosahedral 
,memiliki 
selubung 
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7.3 Variasi Genetik pada Virus  
Variasi genetik adalah perbedaan susunan materi genetik antar individu atau 
antar populasi yang memungkinkan terjadinya seleksi alam dan proses 
adaptasi suatu populasi tehadap lingkungan yang berubah. Virus merupakan 
organisme yang terus menerus menghadapi perubahan lingkungan saat 
berpindah dari inang ke inang . Respon imunologis setiap inang yang berbeda - 
beda merupakan salah satu perbedaan lingkungan yang dihadapi virus. Inang 
memiliki variasi alel yang dapat memengaruhi kerentanannya terhadap infeksi 
dan efisiensi replikasi virus.  Seleksi alam virus termasuk di dalamnya 
bagaimana virus bertahan hidup dengan cara menghindari sistem imun inang 
dan kesuksesannya dalam bereplikasi pada sel inang .  

Virus mengalami perubahan genetik melalui 2 cara, yaitu mutasi dan 
rekombinasi. Perubahan genetik melalui mutasi menghasilkan perubahan 
minor sementara rekombinasi menghasilkan perubahan major .  

7.3.1 Mutasi 
Mutasi merupakan salah satu penyebab umum terjadinya variasi genetik pada 
virus. Salah satu penyebabnya adalah subtitusi nukleotida yang disebabkan 
oleh kesalahan polymerase dalam membaca template saat replikasi. Mutasi 
dapat saja menguntungkan, merugikan, atau tidak berefek apapun pada 
organismenya.  

Di bawah ini beberapa faktor yang dapat menyebabkan mutasi pada virus: 

1. Kesalahan pada polymerase yang mereplikasi genom akibat dari 
adanya penggabungan bentuk tautomer pada basa nukleotida saat 
proses replikasi.  Berdasarkan perhitungan kasar (Gambar 9.1a), laju 
mutasi virus secara kasar berkisar antara 10-8 dan 10-4 subtitusi per 
nukleotida per infeksi sel. Virus DNA berada di kisaran 10-8 dan 10-
6 sementara virus RNA berada di kisaran 10-6 dan 10-4. Polimerase 
dari sebagian besar virus RNA (kecuali coronavirus) tidak memiliki 
aktivitas proofreading 3′ exonuclease dan karenanya lebih rawan 
kesalahan daripada virus DNA. Reverse transcriptase (RT) juga tidak 
memiliki aktivitas 3′ exonuclease (Sanjuán and Domingo-Calap, 
2016). Virus DNA lebih stabil secara molekul karena memiliki 
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mekanisme koreksi kesalahan saat replikasi. Hal ini menyebabkan 
laju mutasi virus RNA lebih tinggi dibandingkan virus DNA(Saeed et 
al., 2018).  

2. Ukuran genom virus berkorelasi negatif terhadap laju mutasi virus 
(Gambar 9.1b). Hal ini diduga ada kaitanya dengan interaksi antara 
virus dan DNA Damage Response (DDR). DDR adalah suatu proses 
sinyaling yang dilakukan oleh inang untuk merespon apabila terdapat 
kerusakan DNA, dengan respon sel dapat berupa interferensi sel 
siklus, apoptosis, transkripsi ataupun perbaikan DNA. Virus polioma, 
virus papiloma, dan parvovirus menginduksi dan bergantung pada 
jalur pensinyalan DDR untuk replikasi yang efisien. Virus-virus ini 
memiliki genom DNA kecil sirlular yang tidak mengkode 
polimerase. Dengan demikian, mereka bergantung langsung pada 
mesin replikasi seluler, berbeda dengan virus DNA yang lebih besar. 
Ada kemungkinan bahwa beberapa virus kecil mempromosikan DDR 
untuk memperpanjang fase siklus sel S, yang menawarkan 
lingkungan yang lebih baik untuk replikasi. DDR terdiri dari DNA 
polimerase yang rawan kesalahan untuk sintesis ulang untaian yang 
dipotong, dan keterlibatan polimerase ini dalam replikasi virus dapat 
menyebabkan tingkat mutasi yang lebih tinggi (Sanjuán dan 
Domingo-Calap, 2016) 

 
Gambar 7.1: Variasi Laju Mutasi (Sanjuán and Domingo-Calap, 2016) 
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3. Mutasi virus RNA sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 
dikodekan oleh inang lainnya. Sebagai contoh Apolipoprotein B 
mRNA-editing catalytic polypeptide-like enzyme (APOBEC) adalah 
famili protein dari cytidinie deaminase seluler yang berfungsi sebagai 
pertahanan seluler bawaan terhadap retrovirus. Suatu studi 
membuktikan bahwa mutasi yang dihasilkan oleh APOBEC dapat 
meningkatkan tingkat mutasi HIV-1 sebesar ≥40 kali lipat di atas 
tingkat kesalahan enzim Reverse Transcriptase(Sanjuán and 
Domingo-Calap, 2016). 

4. Senyawa kimia dapat menginduksi terjadinya mutasi. Beberapa agen 
yang dapat menyebabkan mutasi seperti asam nitrat (berpengaruh ke 
basa) dan materi seperti sinar UV serta X-Ray(Sanjuán and 
Domingo-Calap, 2016)  

Beberapa virus RNA di alam ditemukan tidak memiliki banyak varian. Hal ini 
bukan berarti laju mutasinya lambat. Kemungkinan mutasi yang dihasilkan 
oleh virus RNA tersebut tidak menguntungkan bagi virus dari segi transmisi 
dan replikasi yang menyebabkan mutan virus tersebut gagal beradaptasi di 
alam dibandingkan versi wild-type virus tersebut (Sanjuán and Domingo-
Calap, 2016).  

7.3.2 Contoh Perubahan Fenotif pada Virus Mutan 
Fenotif adalah sifat yang tampak dan dapat dilihat. Fenotif merupakan hasil 
dari protein fungsional yang diekspresikan, berasal dari serangkaian tahap 
sintesis protein berdasarkan template dari materi genetik. Perubahan susunan 
materi genetik pada mutan akan merubah fenotif suatu individu.  

Contoh perubahan fenotif pada virus mutan antara lain (Sanjuán and 
Domingo-Calap, 2016; Saeed et al., 2018): 

1. Sensitif terhadap temperatur 
2. Berubah inang 
3. Resisten terhadap obat 
4. Defisiensi enzim tertentu 
5. Dapat hidup di temperature tinggi 
6. Dapat menyebabkan gejala yang berbeda dengan wild type 
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7.3.3 Rekombinasi 
Rekombinasi adalah pembentukan genom baru melalui ikatan kovalen materi 
genetik dari dua atau genom induk yang lebih berbeda.  Rekombinasi terjadi 
baik dengan virus DNA dan RNA, seringkali dengan partisipasi dari mesin 
replikasi virus. Berbagai jenis rekombinasi virus dikenali berdasarkan struktur 
situs persilangannya (crossover site). Rekombinasi homolog terjadi di situs 
yang sama di kedua untai induk, sementara rekombinasi non-homolog terjadi 
di situs berbeda dari fragmen genetik yang terlibat. Jenis rekombinasi tertentu, 
yang dikenal sebagai shuffling atau reassortment, terjadi pada virus dengan 
genom tersegmentasi, yang dapat menukar segmen genom lengkap, 
menghasilkan kombinasi segmen baru. Rekombinasi tidak ini relatif jarang 
terjadi pada virus RNA, tetapi pada virus DNA dapat terjadi pada frekuensi 
yang jauh lebih tinggi daripada rekombinasi homolog. Di antara virus RNA, 
rekombinasi sangat sering terjadi pada Retrovirus (ssRNA-RT), terutama pada 
HIV, di mana tingkat rekombinasi per nukleotida melebihi mutasi(Pérez-
Losada et al., 2015). 
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8.1 Pendahuluan 
Diagnosis penyakit yang disebabkan oleh virus diawali dari sejarah kasus di 
lapangan. Diagnosis lapangan meliputi: data epidemiologi, laporan tentang 
gejala klinis (Suprobowati and Kurniati, 2018).  

Pengujian virus diakukan di dalam laboratorium virus yang meliputi berbagai 
pengujian seperti pengujian serologi-imunologi, molekuler, kultur, dan 
mikroskopis. Pada pemeriksaan virus khususnya dalam menegakkan 
diagnostik memerlukan adanya komunikasi yang baik antar tenaga 
laboratorium dan subjek yang meminta dilakukan pemeriksaan seperti dokter 
serta bergantung kepada kualitas dari spesimen dan informasi yang diberikan 
kepada laboratorium. 

Pemilihan metode yang tepat untuk konfirmasi laboratorium sangat penting 
karena akan berhubungan dengan tahapan penyakit. Seperti uji Serologi 
menggunkan sampel yang diambil pada interval yang tepat, dan seringkali 
isolasi virus atau mendeteksi antigen perlu dilakukan ketika timbulnya 
timbulnya suatu epidemi atau pandemi baru, seperti  pada kasus Sars-Cov 
ketika uji serologi kurang bermanfaat, dan ketika gejala klinis yang sama dapat 
disebabkan oleh berbagai agen sebagai contoh, pneumonia (non bakterial) 
yang dapat disebabkan oleh berbagai virus dan agen lain (Allwinn et al., 2002).  
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Metode diagnostik berdasakan amplifikasi asam nukleat sebagian besar telah 
mengantikan beberapa metode pemeriksaan, namun tidaklah semua dapat 
digantikan karena sampai saat ini metode gold standard pemeriksaan virus 
merupakan kultur  virus.  Namun dikarenakan kultur virus memiliki beberapa 
kelemahan seperti waktu isolasi yang lama berhari-hari, serta membutuhkan 
fasilitas yang cukup mahal maka mulailah dikembangkan berbagai uji yang 
dapat membantu dalam menegakkan diagnostik yang tepat, cepat, efisien dan 
akurat (Josko, 2010). 

Selain dari ketepatan dalam pemilihan metoda, kualitas sampel yang akan 
diperiksa pun sangatlah penting. Maka perlu diperhatikan bagaimana cara 
pengambilan, pengumpulan sampel, dan kapan dilakukan pengambilannya. 
Spesimen yang akan diperiksa dalam pemeriksaan virus akan disajikan dalam 
tabel 10.1. Spesimen sendiri memiliki stabilitas penyimpannya sebelum 
diperiksa. Pada kultur virus spesimen dapat disimpan selama 24 jam pada 
kulkas,  terkecuali untuk virus respiratory syncytial dan beberapa virus lainya. 
Jika lebih dari 24 jam maka penyimpanan harus dilakukan pada suhu -600 atau 
lebih. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua spesimen boleh dibekukan 
antara lain darah utuh (whole blood) yang akan digunakan plasma atau 
serumnya untuk pemeriksaan antibodi. Maka dari itu serum atau plasma yang 
akan digunakan sebaiknya dipisahkan terlebih dahulu sebelum dibekukan 
sedangkan untuk jaringan dari kultur organ dan sel harus disimpan dalam suhu 
40C dan segera dibawa ke laboratorium untuk dilakukan periksaan (Hasanah, 
2014).   

Cara mendiagnosis penyakit virus adalah menentukan jenis penyakit virus 
pada manusia dan hewan. Pada prinsipnya diagnosis penyakit virus sama 
dengan diagnosis penyakit bakteri, hanya saja cara pelaksanaanya lebih detail 
dan rumit disertai biaya pemeriksaan yang lebih mahal. Diagnosis penyakit 
virus dapat ditegakkan dengan cara, menganalisis gejala klinik yang khas dan 
diagnosis laboratorium (Suprobowati and Kurniati, 2018).  

 

8.2 Gejala Klinik  
Gejala yang khas yang ditimbulkan dapat membantu diagnosis suatu penyakit 
yang disebabkan oleh virus, namun sebagian besar (80%) tidak menimbukan 
gejala klinis yang khas.  Beberapa contoh penyakit disebabkan oleh virus yang 
memiliki gejala klinik yang khas, seperti: 
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a. Variola 

Variola ditandai dengan demam tinggi 390C-400C selama 7-10 hari, demam 
yang berlangsung secara terus menerus sehingga sulit dibedakan dari typhoit 
dan morbilli. Kemudian timbul gejala kulit diseluruh tubuh yang berbeda 
dalam satu stadium (single crop).  

b. Polio  

Gejala klinik polio yang khas pada anak-anak ditandai dengan demam tinggi, 
kaku pada punggung dan leher serta kelumpuhan pasca demam turun. Gejala 
klinik pada seseorang yang terinfeksi virus ini dibagi menjadi 4 yaitu: tanpa 
gejala, gejala ringan (poliomyelitis abortif), meningitis aseptik (poliomyelitis 
nonparalitik), dan poliomyelitis paralitik (refrensi). 

Poliomyelitis abortif  merupakan gejala klinis yang paling banyak ditemukan, 
gejalanya ringan seperti demam, malaise, pusing, sakit kepala, mual muntah, 
konstipasi, dan radang tenggrok. Pada keadaan demikian diagnosis dapat 
ditegakkan hanya bila virus dapat diisolasi atau dengan ditemukan adanya 
peningkatan titer antibodi yang bermakna. Poliomyelitis 
nonparalitik/meningitis, ditandai dengan gejala sakit dan kaku pada punggung 
dan leher selain di atas. Gejala ini berakhir 2-10 hari dan akan sembuh. 
Poliomyelitis paralitik, ditandai dengan paralisis flaksid karena kerusakan 
lower motor neuron 

c. Morbilli 

Morbilli kerapkali ditandai dengan demam tinggi 390C-400C selama kurang 
lebih 1 minggu, bersamaan dengan menurunnya demam akan timbul skin rash 
berupa eksantema diseluruh tubuh disertai konjuntivitis (radang mata). 

d. Mumps (parotitis epidemika) 

Ditandai dengan adanya pembengkakakan kelenjar parotis unilateral atau 
bilateral, disertai rasa nyeri terutama bila menelan makanan yang asam.  
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8.3 Diagnostik Laboratorium 

8.3.1 Pemeriksaan mikroskopi dan pewarnaan virus  
Pemeriksaan mikroskopis langsung terhadap sediaan langsung atau virus yang 
sudah diisolasi dapat diakukan dengan dua cara, yaitu pemeriksaan langsung 
dengan menggunakan mikroskop elektoron dan pemeriksaan  menggunakan 
mikroskop biasa dengan pewarnaan khusus. 

Pemeriksaan langsung untuk mengidentifikasi virus dapat dilakukan dengan 
menggunakan mikroskop elektron dengan bahan pemeriksaan berupa apusan 
atau lesi, meliputi infeksi rabies, herpes simpleks, dan infeksi kulit varisela-
zoster. Pemeriksaan dengan mikroskop elektron dapat melihat morfologi virus 
dan dapat membantu menegakkan diagnosis dengan cepat, meski demikian 
tidak semua laboratorium memiliki fasilitas ini dikarenakan perlu keterampilan 
khusus dan membuuthkan biaya operasional yang mahal. 

Pemeriksaan mikroskop biasa dengan pewarnaan khusus (tergantung jenis 
virus) yang dilihat elementary bodies dan inclusion bodies yang prosedur 
pemeriksaannya lebih cepat. Kekurangan pemeriksaan ini tidak semua virus 
dapat dilihat elementary bodies dan inclusion bodies nya, hasil nya terkadang 
negatif palsu, harus memerlukan pelatihan khusus, dan pewarnaan khusus. 

Beberapa contoh bakteri yang dapat diperiksa langsung dengan mikroskopis 
dengan pewarnaan khusus: 

a. Trakhoma 

Bahan pemeriksaan berupa kerokan folikel konjungtiva, bahan kerokan dibuat 
sediaan dan diwarnai dengan pewarnaan giemsa, akan tampak inclusion bodies 
dari Halber-Steadter-Prowazek di dalam sitoplasma sel epitel dengan warna 
merah cerah yang jumlahnya lebih dari satu, dengan dasar sitoplasma yang 
berwarna biru. 

b. Rabies 

Bahan pemeriksaan yang sering digunakan untuk mengidentifikasi virus ini  
berupa apusan otak dan impresi dari hewan yang diduga menderita  rabies dan 
dari manusia. Bahan pemeriksaan kemudian dibuat sediaan dan diwarnai 
dengan pewarnaan Seller’s, maka akan tampak inclusion bodies di dalam sel 
saraf. Negri bodies akan dapat ditemukan lebih dari satu dalam sitoplasma sel 



Bab 8 Pengujian Virus 91 

 

yang berwarna merah cerah dan bergranuler biru lembayung dengan dasar 
sitoplasma berwarna biru. 

c. Molluscum contagiosum 

Bahan pemeriksaan yang diperiksa berupa kerokan isi nodul pada kelainan 
kulit. Bahan pemeriksaan dibuat apusan dan diwarnai dengan lugol, diperiksa 
dengan mikroskop akan tampak di dalam sitoplasma inclusion bodies 
(Molluscum bodies) yang sangat besar dan berwarna coklat kekuningan dan 
elementary bodies yang terikat dengan glikogen.  

d. Variola  

Bahan pemeriksaan yang digunakan berupa kerokan macula atau papula, 
apusan isi papula, isi vesikule atau keropeng. Bahan apusan ini dibuat sediaan 
dan diwarnai dengan pewarnaan Gispen. Ketika diperiksa dengan mikroskopis 
akan tampak elementary bodies yang disebut Paschen bodies di dalam 
sitoplasma sel yang berbentuk bulat (coccus), berwarna coklat kehitaman 
dengan dasar kuning muda. Bila diwarnai secara Paschen di mana elementary 
bodies  berwarna merah cerah dengan dasar berwarna merah muda.  

Virus yang idak dapat terdeteksi melalui mikroskopis konvensional dapat 
diamati melalui pemeriksaan mikroskop elektron imun (IEM).  Kompleks 
antigen-antibodi atau agregat yang terbentuk di antara partikel virus dalam 
suspensi disebabkan adanya antibodi di dalam antiserum yang ditambahkan, 
dan ini terdeteksi lebih cepat serta lebih pasti daripada partikel virus itu sendiri. 
IEM digunakan untuk mendeteksi virus yang menyebabkan enteritis dan diare’ 
virus ini umunta tidak dapat dibiakkan dengan kultur virus rutin, seperti 
rotavirus yang dideteksi dengan EIA.  

8.3.2 Kultur dan Isolasi   
Meskipun saat ini teknik kultur sel mulai digantikan oleh metode deteksi 
antigen dan uji amplifikasi asam nukleat. Namun teknik ini masih perlu 
digunakan dan dikerjakan diberbagai laboratorium virologi dan di 
laboratorium kesehatan masyarakat.  

Isolasi virus berguna dilakukan untuk mendapatkan agen penyebab penyakit 
(antigen) atau digunakan untuk memperbanyak virus misalnya untuk 
pembuatan vaksin (Suprobowati and Kurniati, 2018a). Tahapan isolasi virus  
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meliputi dari: pemilihan sampel, persiapan inokulum, isolasi inokulum, dan 
deteksi antigen. 

a. Pemilihan sampel  

Bahan pemeriksaan yang digunakan untuk isolasi virus yang baik adalah 
bahan segar yang diambil saat infeksi pada fase akut atau pada saat gejala 
klinis timbul. Sampel untuk bahan pembuatan inokulum diambil dari organ-
organ yang mengalami perubahan menciri karena organ yang mengalami 
perubahan patologi anatomi titer virus akan tinggi ditemukan.  

Sampel organ yang diambil harus dalam keadaan segar dan pengambilan harus 
dilakukan secara aseptik dan menggunakan peralatan yang steril serta 
ditempatkan di dalam tabung kaca steril. Jika bahan pemeriksaan berasal dari 
pasien atau hewan yang hidup, maka sampel pemeriksaan yang digunakan 
dapat  menggunakan swab seperti swab nasofaring, swab trakea, swab, vagina, 
swab preputium, cairan serebrospinal, whole blood, plasma atau lapisan dadih 
(buffy coat).  

b. Persiapan inokulum 

Bahan pemeriksaan berupa cairan tubuh yang akan diperiksa harus bebas dari 
mikroorganisme lainya, kemudian bahan pemeriksaan dapat diinokulasikan ke 
dalam kultur sel secara langsung atau seelah diencerkan dengan larutan 
phospat pH 7,6 atau NaCl fisiologis dan untuk inokulasi sel berembrio atau 
hewan yang digunakan untuk mengisolasi virus umumnya hanya dapat 
dikerjakan di laboratorium khusus pemeriksaan virus (laboratorium virologi).  

Jaringan dibilas dengan menggunakan aquades steril kemudian dicincang 
menjadi ptongan kecil atau digiling menjadi pasta homogenik. Tambahkan 
diluent (PBS pH 7,6 atau NaCl fisiologis) sampai konsentrasi 10-20% 
(berat/volume), lalu tambahkan antibiotik untuk membuat bakteri tidak aktif . 
Kemudian suspensi disentrifugasi dengan kecepatan rendah tidak lebih dari 
2000 rpm selama 10 menit guna mengendapkan debris seluler yang sulit larut.   

Suspensi sel yang dihasilkan daoat diinokulasikan ke satu lapisan sel kultur 
jaringan tang ada atau ditanam dengan suspensi sel lain yang diketahui bebas 
virus dan bakteri. Media harus dalam kondisi steril dan bebas dari 
mikroorganisme lainnya.  
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c. Kultivasi dalam Kultur Sel 

Kultivasi merupakan tahapan yang dilakukan untuk memperbanyak jumlah 
virus baik itu unutuk pengujian atau pembuatan vaksin.  Kultur virus hewan 
dapat dilakukan dengan infeksi langsung ke hewan, organ ataupun sel. Infeksi 
langsung ke hewan dapat dilakukan dengan menggunakan tikus, mencit, telur 
berembrio, larva serangga ataupun hewan lainnya. Ketika virus yang dibiakan 
berkembang biak pada kultur sel maka akan menghasilkan efek biologis 
seperti terjadinya perubahan sitopatik, interferensi virus, dan produksi 
hemaglutinin yang memungkinkan identifikasi agen.  

Tabel 8.1: Contoh kultivasi agen pada kultur sel (Carroll and Hobden, 2016) 
Sydrome and 

virus 
Specimen Detection System Comments 

Respiratory disease  

Influenza viruses Naspharyngeal 
washing or 
swab, sputum, 
invasively b 

Cell culture 
(PMK,MDCK), 
embryonated 
eggs, direct 
FA.EIA,NAATS 

Virus deteced y 
hemadsorption of 
guinea pig 
erythrocytes ini 2-4 
days. HI or IF used to 
identify virus; antigen 
detection by 
DFA;NAATs are 
available and are 
replacing other 
methods. 

Parainfluenza 
virus 

Naspharyngeal 
washing or 
swab and 
sptum 

Cell culture 
(PMK, LLC-
MK2), direct FA, 
nucleic acid 
amplification 

Virus deteced y 
hemadsorption of 
guinea pig 
erythrocytes ini 4-7 
days. HI, IF, and HAI 
used to identify the 
virus; antigen 
detection by 
DFA;NAATs are 
available and are 
replacing other 
methods. 
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Sydrome and 

virus 
Specimen Detection System Comments 

Respiratory 
syncytial virus 

Nasopharynge
al washing 

Cell culture 
(PMK, LLC-
MK2), direct FA, 
nucleic acid 
amplification 

CPE ussullly visible in 
1-7 day. Antigen 
detection by EIA, 
DFA;NAATs 
available and are 
replacing other 
methods. 

Adenovirus Nasopharynge
al washing, 
feces, 
conjuncival 
swab.  

Cell culture(HEp-
2, HEL), direct 
FA, nucleic acid 
amplification;EIA 
for enteric 
adenovirus 

CPE ussullly visible in 
3-7 days. IF used to 
identify NAATs 
available and are 
replacing other 
methods. 

Rhinovirus  Nasopharynge
al washing or 
swab 

Cell culture ( 
HEL), nucleic 
acid amplification  

NAATs available and 
are replacing other 
methods. 

Enterovirus Nasopharynge
al washing, 
swab, feces 

Cell culture 
(PMK,HEL), 
nucleic acid 
amplification 

Coxsackievirus A 
rarely grows in tissue; 
NAATs for central 
nervous system 
infections are 
preferred. 

Febrile diseases    

Dengue, other 
arbovirus 

Serum, SCF, 
Autopsy 
specimens, 
vector (Aedes 
sp mosquito) 

Suckling mice, 
cell culture 
(Vero) 

Many virus in this 
group are highly 
infectious and easily 
transmissible to 
laboratory personnel. 
Sme should only be 
studies in self-
contained laboratories 
with controlled access. 
Use serology 

Hemorrhagic 
fevers 

Serum, blood Suckling mice, 
cell culture 
(Vero) 

See comment for 
febrile 

LCM virus Blood, CSF Cell culture (vero, 
BHK), suckling 
mice 

IF and neutralization 
in mice used for 
identificationn of 
virus: serology: 
NAATs 

Lassa fevers Blood, Cell cuture (Vero, Lassa virus isolation is 
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Sydrome and 
virus 

Specimen Detection System Comments 

nasopharyngea
l swab, 
exudates 

BHK) restricted to self-
contained laboratories 
with controlled 
access; 
serology;NAATs 

Encephalitis    

Arboviruses Serum, CFS, 
Nasopharynge
al swab 

Cell culture 
(Vero), suckling 
mice 

See comment for 
febrile diseases 

Enteroviruses Feces, throat 
swab, CSF 

Cell culture 
(PMK,HEL), 
nucleic acid 
amplification 

 

Rabies virus Saliva, brain 
biopsy, skin 
biopsy (nape 
of neck) 

suckling mice Direct IF is preferable 
because speed of 
diagnosis is important 
for effective treatment 

Herpesvirus  CSF PCR  

Meningitis    

Enterovirus CSF Cell culture 
(PMK,HEL);nucl
eic acid 
amplificatio tests 
are preferred 

 

Mumps virus CSF, 
nasopharyngea
l swab, urine 

Cell culture 
(PMK) 

Virus detected by 
hemadsorption of 
guinea pig 
erythrocytes in 4-7 
days. HAI and IF to 
virus in culture, PCR 
is available in public 
health laboratories 

Infectious mononucleosis  

Epstein-Barr 
(EB) virus 

Blood, 
nasopharyngea
l swab 

Lymphoid cell 
culture, PCR, 
Serology testing 

Culture of EB virus 
not performed 
routinely in clinical 
virology laboratories’ 
NAATs used both 
qulitatively and 
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Sydrome and 

virus 
Specimen Detection System Comments 

quntitatively 
Cytomegaovirus Blood, urine, 

throat swab 
Cell culture 
(HFF); shell vial 
culture, antigen 
detection, PCR 

Tissue culture tubes 
should be held 4 
weeks; shell vial 24 
hours with early 
antigen staining by 
DFA, NAATs 
available 

    

Hepatitis     

Hepatitis A virus Serum, feces IEM, EIA, RT-
PCR 

 

Hepatitis A virus Serum EIA, PCR  

Hepatitis A virus Serum EIA, PCR  

Hepatitis A virus Serum EIA, PCR  

Enteritis    

Rotavirus Feces EIA  

Norwalk agent, 
caliciviruses, 
astroviruses 

Feces IEM;EIA;NAATs 
in development 

 

Exanthems    

Varicella-zoster 
virus 

Vesicle fluid Cell culture 
(HEK), Direct 
fluorescent 
antibody in most 
sensitive 

CPE usuallly in 4 days 
to 2 weeks, NAATs 
are available 

Measles 
(rubeola) virus 

nasopharyngea
l swab, blood, 
urine 

Cell culture 
(PMK,HEK), 
Direct fluorescent 
antibody 

CPE usuallly in 2-3   
weeks, serology 

Rubella virus    

Monkeypox, 
cowpox, vacciria, 
and 
tanapoxviruses 

Vesicle fluid Embyonated 
eggs, electron 
microscopy 

Testing performad 
ony in public health 
laboratories 
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Sydrome and 
virus 

Specimen Detection System Comments 

Herpes simplex 
virus 

Vesicles, 
usually oral or 
genital 

Cell culture (HFF, 
Vero);PCR 

Culture usually 
become positive in 4-
72 hours; direct IF is 
rapid; NAATs are 
availabe 

Parvovirus  Blood Serology, PCR  

Parotitis 

Mumps virus nasopharyngea
l swab, blood, 
urine 

Cell culture 
(PMK) 

See comment for 
Meningitis, above, 
serology 

Congenital anomalies 

Cyomegalovirus Urine, throat 
swab 

See infectious 
Mononucleosis, 
above 

 

Rubella Throat swab, 
CSF, blood 

See Exanthemes, 
above 

Serology 

Conjunctivitis    

Herpes simplex Conjunctival 
swabs, tears 

See Exanthemes, 
above 

 

Herpes zoster    

Adenovirus  See Respiratory 
Diseases, above 

 

Enterovirus    

AIDS (acquired immunodeficiency sydrome) 

Human 
immunodefecienc
y virus (HIV) 

Blood, 
particulary 
leukocytes 

Cell culture 
patient’s pBC 
(not done in most 
clinical labs) 

Antibody by EIA, 
confirmed by Western 
blot. Virus almost 
always detectable in 
PBC, even when 
serum antibodies 
present;RT PCR  

Papovavirus infections 

Human Brain, urine, Cell culture  
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Sydrome and 

virus 
Specimen Detection System Comments 

papovavirus  JC tissue 
specimens 

(HFF), EM 

Human 
papovavirus  BK 

 Nucleic acid 
amplification 

 

Papilomaviruses Biopsies, 
warts 

DNA, IF DNA hybridzation 
performed on liqued 
Pap smears 

d. Kultur Shell Vial 

Meode ini dapat mendeteksi virus dari spesimen klinis dengan cepat. Metode 
kultur Shell Vial rutin digunakan untuk mendeteksi Citomegalovirus dan virus 
varisela-zoster. Sebagai contoh pada pemeriksaan Citomegalovirus (CMV). 
CMV dapat dideteksi dengan kultur Shell Vial  yang diinkubasi selama 24-48 
jam, pemeriksaan dengan metode ini lebih cepat dibandingkan dengan 
menggunakan kultur sel klasik namun masing-masing metode memiliki 
sensitivitas yang sama. Untuk menentukan hasil positif pada kultur shell vial 
dilakukan dengan pewarnaan antibodi langsung atau tidak langsung serta 
dengan pemeriksaan mikroskopik fluoresens.  

Dalam setiap pemeriksaan kultur Shell Vial  digunakan selalu kontrol negatif 
dan positif. Metode ini biasanya disediakan oleh perusahan komersial 
Diagnostic Hybrids, Inc. Athens Ohio. Satu vial mengandung (mencampur) 
dua lini sel seperti sel karsinoma paru manusia A549 el tibroblast paru. 

Laboratorium biasanya akan menginokulasi dua vial seperti itu. Setelah 
dinkubasi selama 18-24 jam, satu vial diwarnai dengan reagen antibodi 
imunofluorens yang telah "dikumpulkan yang mampu mendeteksi semua virus 
saluran pernapasan yang umum dijumpai jika pewarnaannya positif, sel di 
kaca penutup vial kedua kemudian dikerok, diinokulasikan ke sediaan 
berceruh delapan, lalu diwarnai dengan reagen antibodi monoklonal tersendiri 
yang mendeteksi virus tertentu. Isolat tidak diperoleh melalui teknik shell vial 
ini. Jika diperlukan isolat untuk uji sensitivitas terhadap obat antivirus, harus 
digunakan teknik kultur sel klasik (Zweifel et al., 2016). 
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8.3.3 Deteksi Antigen 
Deteksi antigen virus banyak dipergunakan dalam pemeriksaan virus dalam 
bentuk kit (rapid). Tersedia kit untuk mendeteksi antigen virus, termasuk 
seperti hepatitis, CMV, herpes simpleks I dan II, virus respiraory synctial, 
adenovir (Kencana, 2017)us, influenza A dan B, virus parainfluenza rotavirus 
dengan menggunakan berbagai macam metode seperti: EIA, antibodi 
fluoresens langsung dan antibodi fluoresens tidak langsung, aglutinasi lateks, 
dan lain-lain.  

8.3.4 Tes Serologi 
Infeksi virus biasanya akan menceuskan respon imun yang bereaksi terhadap 
satu antigen virus atau lebih.  Respon imun seluler ataupun humoral akan 
tampak ketika infeksi terjadi sehingga pengukuran terhadap salah satunya 
dapat digunakan untuk menegakkan diagnosis infeksi virus. Respon imun 
humoral memliki makna diagnostik yang besar, contohnya; antibodi IgM akan 
muncul di awal terjadinya infeksi dan akan dikuti oleh antibodi IgG. Antibodi 
IgM berangsur akan hilang dalam beberapa minggu, kemudian akan 
digantikan dengan antibodi IgG yang akan terus bertahan dalam tubuh selama 
6 bulan bahkan beberapa tahun. Imunitas seluler dapat dinilai melalui 
hipersensitivitas dermal, transformasi limfosit, dan uji sitottoksisitas.  

Diagnosis infeksi virus juga dapat ditegakkan secara serologis melalui adanya 
peningkatan titer antibodi terhadap virus atau antibodi antivirus. Metode yang 
digunakan mencakup uji netralisasi (NT), uji complemen fixsation (CF), uji 
inhibisi hemaglutinasi (HI), Uji indirect immunofluorescence (IF), 
hemaglutinasi pasif serta imunodifusi. 

Pengukuran antibodi melalui berbagai macam metode tidak selalu 
memberikan hasil yang serupa. Seperti antibodi yang dideteksi melalui uji CF 
muncul seama berlangsungnya infeksi enterovirus dan dalam periode 
konvalensens, namun antibodi ini tidak bertahan lama. Antibodi yang dideteksi 
melalui uji NT juga akan tampak selama infeksi berlangsung dan bertahan 
selama bertahun-tahun. Pemeriksaan serologi memiliki arti diagnosik lebih 
tinggi dibandingkan isolasi virus.  
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Pada pemeriksaan serologi ada 2 jenis serum yang diamati, yaitu serum akut 
(SI) dan serum konvalesen (SII). Kelebihan dari tes serologi: 

a. Waku yang digunakan lebih cepat dari pada isolasi 
b. Biaya pemeriksaan lebih murah 
c. Bisa dijadikan tes pembanding pemeriksaan isolasi, jika pemeriksaan 

isolasi negatif hasil pemeriksaan serologi dapat positif jika ada 
kenaikan titer ≥ 4 kali.  

  
Gambar 8.1: Prinsip tes serologi dalam mendeteksi antigen virus (Connie R. 

Mahon, 2019) 

8.3.5 Amplifikasi & Deteksi Asam Nukleat 
Terdapat berbagai macam pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi 
asam asam nukleat virus atau untuk mengamplifikasi dan mendeteksi asam 
nukleat dari virus. Prosedur pemeriksaannya yang cepat dengan sensitivitas 
atau spesifisitas yang tinggi menjadi sandar virologi  diagnostik yang dapat 
mengantikan isolasi (kultur) virus dan tes deteksi antigen virus.  

Metode pemeriksaan asam nukleat paling akurat untuk mengidentifikasi virus 
adalah PCR (Polymerace Chain Reaction) yang memiliki ketepatan hingga 
100%. Dengan metode PCR suatu segmen asam nukleat akan diperbanyak 
(diamplifikasi) menggunakan panduan primer yaitu batasan sekuen basa 
nitrogen yang ada pada hulu dan hilir segmen. Asam nukleat yang diperbanyak 
akan dengan mudah divisualisasi dengan elektroforesis. Terdapat beberapa 
teknik yang digunkan, antara lain: Transkripsi balik (reverse transcription-
PCR), dan metode lain yang tepat. Pemeriksaan dengan metode ini 
memungkinkan deteksi virus secara kualitatif serta kuantitas virus di mana data 
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dari pemeriksaan kuantitatif digunakan untuk memandu terapi antivirus pada 
berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus.  

8.3.6 Hibridisasi Asam Nukleat 
Hibridisasi asam nukleat meupakan teknik dasar analisis biologi molekuler 
untuk mendeteksi asam nukleat di antaranya dengan cara hibridisasi.  Terdapat 
beberapa teknik dasar analisis  biologi molekuler untuk asam nukleat, di 
antaranya: Hibridisasi dengan Probe Asam Nukleat dalam bentuk larutan, 
hibridisasi dengan menggunakan matriks padat, hibridisasi in situ. Hibridisasi 
asam nukleat dilakukan dengan menotolkan spesimen di atas membran 
nitroselulosa, kemudian asam nukleat virus yang ada di dalam sampel akan 
terikat ; asam nukleat kemudian didenaturasi dengan alkali in situ, dihibridisasi 
dengan fragmen asam nukeat virus yang dilabel, dan produk hibridisasi pun 
dideteksi.  

 

8.4 Penjaminan Mutu 

8.4.1 Pemantapan Mutu Internal (PMI) 
Pemantapan mutu internal adalah kegiatan pencegahan dan pengawasan yang 
dilaksanakan oleh setiap laboratorium secara rutin agar diperoleh hasil 
pemeriksaan yang tepat. Kegiatan ini mencakup tiga tahapan proses, yaitu pra-
analitik, analitik, dan pasca analitik. Kegiatan pemantapan mutu internal 
tahapan pra analitik antara lain persiapan, pengambilan, penanganan spesimen, 
dan pengiriman spesimen. Kegiatan tahapan analitik meliputi kalibrasi 
peralatan, uji kualitas reagen, uji kualitas media, uji kualitas antigen-antisera, 
pemeliharaan strain virus, uji ketelitian dan ketepatan pemeriksaan. Sedangkan 
kegiatan tahapan pasca analitik antara lain pencatatan dan pelaporan hasil 
(Savira and Suharsono, 2013).  

8.4.2 Pemantapan Mutu Eksternal (PME) 
Pematapan mutu eksternal merupakan kegiatan pemantapan mutu yang 
diselenggarakan secara periodik dan berkala oleh pihak lain di luar 
laboratorium yang bersangkutan untuk memantau dan menilai kualitas suatu 
laboratorium di bidang pemeriksaan tertentu. Penyelenggaraan PME 
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dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk dari pemerintah bisa lembaga 
pemerintahan, swasta nasional atau internasional dan diikuti oleh semua 
laboratorium, baik milik pemerintah maupun swasta dan dikaitkan dengan 
akreditasi laboratorium kesehatan serta perizinan laboratorium kesehatan 
swasta.  

Setiap penilaian yangdiperoleh dari penyelenggaraan PME harus dicatat dan 
dievaluasi untuk mempertahankan mutu dari pemeriksaan atau sebagai catatan 
dalam perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan mutu dari 
pemeriksaan (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2015). 

8.4.3 Verifikasi 
Verifikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya 
kesalahan dalam melakukan kegiatan pemeriksaan di laboratorium di mana 
kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemeriksaan 
yang dimulai dari Pre-analitik, analitik, dan pasca-analitik sudah berpedoman 
pada mutu sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan .  

8.4.4 Validasi hasil 
Validasi hasil pemeriksaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 
memantapkan kualitas hasil pemeriksaan yang telah diperoleh melalui 
pemeriksaan berulang oleh laboratorium rujukan. Validasi dapat mencegah 
keraguan atas hasil pemeriksaan laboratorium, sehingga dapat dipastikan 
bahwa hasil pemeriksaan laboratorium akurat, tepat, dan dapat dipercaya  

8.4.5 Audit 
Audit merupakan proses menilai atau memeriksa kembali secara kritis 
terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan di laboratorium. Audit yang 
dilakukan di laboratorium meliputi dua macam, yaitu audit internal dan audit 
eksternal. Audit interal akan dilakukan oleh tenaga laboratorium yang sudah 
dianggap senior dan telah mendapatkan pelatihan terkait penjaminan mutu. 
Penilaian yang dilakukan haruslah terukur oleh berbgai indikator penampilan 
laboratorium, misalnya bagaimana kecepatan pelayanan, ketelitian laporan 
hasil pemeriksaan laboratorium, dan mampu mengidentifikasi titik lemah 
dalam kegiaan laboratorium yang menyebabkan  seringnya terjadi kesalahan.  

Audit eksternal bertujuan untuk memperoleh masukan dari pihak ain di luar 
laboratorium atau pengguna jasa laboratorium terhadap pelayanan dan mutu 
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laboratorium. Audit eksternal dapat berupa pertemuan antar kepala 
laboratorium yang membahas dan membandingkan berbagai meode, prosedur 
kerja, biaya-biaya dan lain-lain (Suprobowati and Kurniati, 2018b).  

8.4.6 Kontrol Kualitas dalam virologi klinis   
Pengendalian mutu di laboratorium klinis terdiri dari seperangkat  prosedur 
yang dirancang untuk membantu memastikan pemeriksaan yang dimulai dari 
pengambilan sampel, pengiriman ke petugas, pemeriksaan, dan hasil 
pemeriksaan laboratorium konsisten dan akurat (Suprobowati and Kurniati, 
2018). Demikian halnya dengan  laboratorium virologi klinis harus dirancang 
sedemikian rupa sehingga risiko biohazard pada petugas aboratorium dan 
masyarakat umumnya diminimalkan.  

Fasilitas yang dirancang khusus untuk virologi klinis harus; 

1. Secara fisik terpisah dari laboratorium mikrobiologi dan tidak berbagi 
hasil udara biasa atau peralatan seperti kerudung dan inkubator. 

2. Lingkungan harus dikontrol sehingga suhu sekitar 22-26 o C dan 
kelembaban relatif 30-50%. 

3. Fasilitas harus berada di bawah tekanan negatif terhadap area 
laboratorium lainnya. 

4. Secara internal, laboratorium dapat dibagi menjadi daerah tekanan 
udara positif dan negatif; yang positif untuk kultur jaringan dan 
persiapan media, negatif untuk isolasi virus atau serologi karena 
mereka menangani patogen yang layak. 

5. Semua permukaan harus terdiri dari bahan yang bisa didekontaminasi 
dengan mudah. 

6. Langkah mikrobiologi standar yang baik harus diperhatikan seperti 
dekontaminasi harian pada semua permukaan kerja, pakaian 
laboratorium yang tepat, penggunaan perangkat pipet yang aman, dan 
untuk meminimalkan pembentukan aerosol. 

7. Keamanan biologi harus tersedia untuk kultur jaringan dan isolasi 
virus. Kamar berkamar sebaiknya tidak memiliki ducting udara 
umum dan knalpot dari kerudung di mana patogen ditangani secara 
eksternal dibuang. 
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8. Fasilitas harus dipelihara dengan baik; limbah biohazard dibuang 
dengan benar, lantai didesinfeksi secara berkala, keseimbangan 
tekanan udara diperiksa. 
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9.1 Pendahuluan 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonsia (KBBI) mendefenisikan stigma 
sebagai ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh 
lingkungan. Secara etimologi stigma sendiri berarti tanda atau cap buruk. 
Sedangkan dalam pandangan sosiologi yang lebih umum menurut stigma 
dapat mengacu pada sifat yang meragukan dan tidak pantas.  

Selain memiliki kategori stigma juga memilki dimensi. Jones membagi 
dimensi stigma menjadi enam dimensi, yaitu: 

a. Concealability, yakni sampai sejauh mana suatu kondisi dapat 
disembunyikan atau tidak tampak oleh orang lain.  

b. Course, menjelaskan bagaimana kondisi orang yang mendapatkan 
stigma berubah dari waktu ke waktu.  

c. Strains, menjelaskan bagaimana hubungan interpersonal menjadi 
tegang.  

d. Aesthetic Qualities, menjelaskan bagaimana penampilan seseorang 
sangat dipengaruhi oleh kondisi stigma.  
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e. Cause, menjelaskan apakah seseorang mengalami stigmatisasi karena 
bawaan dari lahir atau setelah dewasa.  

f. Peril, menjelaskan kemungkinan keberbahanyaan pada orang lain 
terkait dengan kondisi terstigmatisasi 

Stigma sosial memiliki sejumlah dampak negatif dan dapat merusak hubungan 
sosial individu. Hal ini kemudian mendorong terjadinya isolasi sosial yang 
justru lebih memungkinkan penyebaran virus/bakteri ketimbang upaya 
pencegahannya. Dikutip dari panduan mencegah dan mengatasi stigma sosial 
oleh WHO, berikut tiga dampak stigma sosial pada orang dengan penyakit 
menular: 

a. Mendorong orang untuk menyembunyikan penyakitnya untuk 
menghindari diskriminasi 

b. Mencegah orang segera mencari perawatan kesehatan 
c. Mencegah mereka mengadopsi perilaku sehat  

 

9.2 Macam-macam Stigma dan 
Diskriminasi Penyakit Virus 

9.2.1 Stigma Terhadap Orang Dengan HIV dan AIDS 
(ODHA) 
Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA) adalah orang yang terinfeksi virus 
HIV sehingga kekebalan tubuh mereka sudah berkurang dan mengakibatkan 
mereka rentan terhadap penyakit. Selain penyakit mereka seringkali 
menghadapi stigma dan diskriminasi dari masyarakat. Hal tersebut membuat 
ODHA tidak berani membuka diri bahwa ia positif mengidap virus HIV. 
Epidemi HIV dan AIDS meliputi, yaitu:  

a. Epidemi pertama ialah penyebaran virus HIV, epidemi ini 
berlangsung secara diam diam dan mungkin telah dimulai pada tahun 
1950-an.  
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b. Epidemi kedua adalah berjangkit AIDS yang telah menyerang lebih 
dari setengah juta penderita diseluruh dunia. 

c. Epidemi ketiga bersifat sosial, yakni stigmatisasi prasangka dan 
diskriminasi yang timbul dimasyarakat. (Nasronudin, 2014) 

UNAIDS adalah program pendukung utama untuk aksi global terhadap 
epidemik HIV dan AIDS membedakan stigma dalam beberapa kategori, yaitu:  

a. Stigma instrumental AIDS  

Ketakutan atas hal yang berhubungan dengan penyakit mematikan dan 
menular. Maksudnya adalah stigma muncul akibat dari faktor penyebab dan 
akibat dari HIV dan AIDS, sebagai contoh masyarakat memberi stigma pada 
ODHA sebagai orang yang akan mati.  

b. Stigma simbolis AIDS  

Pengunaan HIV dan AIDS untuk mengekspresikan sikap terhadap kelompok 
sosial atau gaya hidup tertentu yang dianggap berhubungan dengan penyakit 
tersebut, seperti seseorang menjadi ODHA karena pergaulan pada masa lalu 
yang suka berganti-ganti pasangan.  

c. Stigma kesopanan AIDS  

Hukuman sosial atas orang yang berhubungan dengan isu HIV dan AIDS atau 
orang yang positif HIV, seperti ODHA dikeluarkan dari tempat kerja dengan 
tidak hormat.  

Faktor penyebab timbulnya stigma di masyarakat terhadap ODHA adalah 
rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat mengenai HIV dan 
AIDS disamping itu kurangnya sosialisasi atau penyuluhan mengenai HIV dan 
AIDS terutama cara penularan dan pencegahannya sehingga masyarakat 
mempunyai tanggapan yang keliru tentang ODHA. Hal ini berdampak pada 
meningkatnya diskriminasi pada ODHA, seperti mengusir dan mengasingkan 
ODHA di masyarakat, memecat ODHA yang bekerja, menceraikan pasangan 
yang berstatus HIV positif, dan perilaku diskriminatif lainnya. Hal tersebut 
senada dengan hasil penelitian pada tahun 2000 terkait dengan ODHA yang 
menjelaskan beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya stigma dan 
diskriminasi yaitu: 

a. Kurangnya pengetahuan mengenai HIV dan AIDS.  
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b. Tanggapan yang salah tentang cara penularan HIV. 
c. Kesalahan dalam mencari tindakan dan pengobatan. 
d. Adanya pelopor epidemi yang kurang benar dan anggapan bahwa 

penyakit HIV dan AIDS tidak dapat disembuhkan.  
e. Adanya prasangka dan ketakutan yang berlebihan terhadap masalah 

sosial yang sensitif.  

Stigma terhadap ODHA terjadi hampir dalam segala lapisan masyarakat yaitu 
keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sekolah atau kerja. Stigma terhadap 
ODHA terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari keluarga, masyarakat, 
institusi sampai tingkat nasional. Tingkat keluarga misalnya tidak menerima 
anggota keluarga yang terserang HIV dan AIDS. Masyarakat antara lain 
menolak keberadaan ODHA, sehingga tidak diperbolehkan tinggal di 
lingkungan masyarakat. Sebagai contoh, terdapat ketua rukun tangga (RT) 
yang gigih memengaruhi warganya agar menolak keberadaan ODHA di 
sekitarnya. Tingkat institusi ODHA dikeluarkan dari tempat kerja dengan tidak 
hormat tanpa alasan yang jelas atau ada persyaratan harus bebas HIV saat 
melamar pekerjaan, dan terdapat juga sekolah dengan terang-terangan menolak 
ODHA masuk ke institusi pendidikan dengan alasan akan menularkan ke 
murid atau mahasiswa lain di sekitarnya.  

Fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia terkait dengan stigma kepada 
ODHA adalah sebagai berikut(Latifa, 2011):  

a. Ketakutan akan stigma dan diskriminasi, kendala utama penanganan 
HIV dan AIDS. 

b. Stigma HIV dan AIDS masih berkutat pada masalah seks.  
c. Paradigma baru pola transmisi HIVdan AIDS yang didominasi oleh 

pengguna narkotika intevana. 

Selain stigma masyarakat, ODHA juga memiliki tekanan atau reaksi 
psikososial pada dirinyareaksi psikososial tersebut meliputi:  

a. Kecemasan: rasa tidak pasti tentang penyakit yang diderita, 
perkembangan dan pengobatannya, merasa cemas dengan berbagai 
gejala-gejala baru, merasa cemas dengan ancaman kematian. 
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b. Depresi: merasa sedih, tak berdaya, merasa rendah diri merasa 
bersalah, merasa tak berharga, putus asa, keinginan untuk bunuh diri, 
menarik diri, sulit tidur, dan hilang napsu makan. 

c. Merasa terisolasi dan kurangnya dukungan sosial: merasa ditolak 
oleh keluarga maupun masyarakat. 

d. Merasa marah pada diri sendiri dan orang lain: menunjukkan sikap 
bermusuhan terhadap pemberi perawatan, menolak untuk bekerja 
sama dengan pemberi perawatan. 

e. Merasa takut bila ada orang yang mengetahui penyakit yang diderita.  
f. Merasa malu dengan adanya stigma sebagai penderita terinfeksi HIV, 

penyangkalan terhadap kebiasaan seksual dan penggunaan obat-obat 
terlarang (Nasronudin, 2014). 

9.2.2 Stigma Terhadap Pasien TBC 
Tuberkulosis (TBC) termasuk infeksi penyebab kematian terbanyak di 
Indonesia. Pasalnya Mycobacterium tuberculosis mudah menyebar ke udara 
saat pengidap TBC batuk dan bersin. Partikel air liur (droplet) yang keluar 
mengandung bakteri dan mampu bertahan di udara lembap selama beberapa 
jam. Stigma dan diskriminasi dapat menjadi kendala dalam upaya 
penanggulangan penyakit. Hal ini juga terjadi dalam upaya penanggulangan 
TBC. Stigma dalam upaya melawan TBC sendiri justru mengakibatkan 
pencarian perawatan, pelacakan kontak, penyelidikan wabah, memulai 
pengobatan, kepatuhan dan kualitas perawatan menjadi terhalang. Selain itu, 
stigma sosial juga dapat menurunkan status sosial, serta merampas hak orang 
dengan TBC (misalnya, dalam pekerjaan dan pendidikan). (Laporan Tahunan 
Yayasan KNCV Indonesia, 2018) 

Dalam beberapa kasus, stigma sosial juga dapat menyebabkan orang dengan 
TBC yang diusir dari rumah, komunitas, dan pekerjaan mereka, bahkan 
kehilangan rasa aman, sistem pendukung, dan sarana pendapatan. Stigma tidak 
hanya merugikan pasien, tetapi juga mengikis komitmen petugas kesehatan 
untuk perawatan berkualitas tinggi. Oleh karena itu, pendekatan yang efektif 
harus melindungi hak setiap orang sebagai landasan perawatan yang berpusat 
pada pasien. 

Banyak masyarakat tidak menyadari bahwa penyakit TBC bukan hanya 
penyakit untuk orang kelas sosial rendah. Namun juga dapat terjadi pada orang 
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dengan sosial ekonomi menengah ke atas. Sebab, kuman Mycobacterium 
tuberculosis dapat tumbuh dengan baik di tempat lembab dan tanpa terpapar 
sinar matahari. Maka lebih tepat dikatakan bahwa kemiskinan dapat menjadi 
salah satu faktor yang mempermudah penularan penyakit TBC. Sebab, 
kemiskinan menjadi hambatan bagi seseorang untuk bisa membangun rumah 
yang sehat, yaitu dengan sanitasi air bersih yang cukup dan ventilasi serta 
pencahayaan yang memadai. Meski demikian, tidak mudah mengubah stigma 
dan diskriminasi terhadap pasien TBC karena pemahaman masyarakat 
mengenai penyakit ini yang juga masih terbilang minim.(Wirya, 2017) 

Secara spesifik, stigma terbagi menjadi stigma eksternal dan stigma internal 
atau biasa dikenal dengan istilah stigma diri. Pasien TBC yang memiliki 
stigma diri cenderung memiliki pikiran dan perasaan takut akan dihakimi oleh 
orang lain serta rasa malu dan bersalah terhadap diri sendiri. Bila tidak diatasi, 
stigma diri dapat menyebabkan terisolasi dari lingkungan sosial, 
ketidakpatuhan pasien untuk berobat, hingga tak jarang putus menjalani 
pengobatan. Indonesia termasuk ke dalam negara dengan jumlah pengidap TB 
terbanyak ke-3 di dunia pada tahun 2018 berdasarkan survey WHO (dilansir 
pada website resmi tbindonesia.or.id). Indonesia bebas TB termasuk ke dalam 
program Pemerintah yang ditargetkan akan sukses pada tahun 2030 kelak. 
Untuk mencapai itu semua penting sekali untuk memberikan edukasi pada 
masyarakat perihal TB itu sendiri. Stigma negatif masyarakat mengenai 
penyakit inilah yang membuat penyakit TB seperti bongkahan karang es yang 
hanya diketahui permukaannya saja, sedangkan pola penyebaran di bawahnya 
tidak terselesaikan(Shaluhiyah, Zahroh, 2015). 

9.2.3 Stigma Terhadap Pasien Covid-19 
Wabah COVID-19 telah mendatangkan stigma sosial dan perilaku 
diskriminatif. Orang dengan latar belakang etnis tertentu dan siapa saja yang 
dianggap telah melakukan kontak dengan virus tersebut adalah yang paling 
terkena dampaknya. 

Kurangnya pengetahuan menyebabkan stigma sosial Stigma sosial yang terkait 
dengan COVID-19 didasarkan pada tiga faktor utama:  

1. ini adalah penyakit baru dan masih banyak hal yang belum diketahui 
tentangnya  

2. kita seringkali takut akan hal yang tidak diketahui  
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3. mudah saja mengasosiasikan rasa takut itu dengan 'orang lain.' Bisa 
dimengerti bila ada kebingungan, kecemasan, dan ketakutan di 
tengah masyarakat. Faktor-faktor tersebut juga memicu stigma sosial. 

Di tengah wabah COVID-19, muncul satu fenomena sosial yang berpotensi 
memperparah situasi, yakni stigma sosial atau asosiasi negatif terhadap 
seseorang atau sekelompok orang yang mengalami gejala atau menyandang 
penyakit tertentu. Mereka diberikan label, stereotip, didiskriminasi, 
diperlakukan berbeda, dan/atau mengalami pelecehan status karena terasosiasi 
dengan sebuah penyakit. Sebagai penyakit baru, banyak yang belum diketahui 
tentang pandemi COVID-19. Terlebih manusia cenderung takut pada sesuatu 
yang belum diketahui dan lebih mudah menghubungkan rasa takut pada 
“kelompok yang berbeda/lain”. Inilah yang menyebabkan munculnya stigma 
sosial dan diskriminasi terhadap etnis tertentu dan juga orang yang dianggap 
mempunyai hubungan dengan virus ini. 

Perasaan bingung, cemas, dan takut yang kita rasakan dapat dipahami, tapi 
bukan berarti kita boleh berprasangka buruk pada penderita, perawat, keluarga, 
ataupun mereka yang tidak sakit tapi memiliki gejala yang mirip dengan 
COVID-19. Jika terus terpelihara di masyarakat, stigma sosial dapat membuat 
orang-orang menyembunyikan sakitnya supaya tidak didiskriminasi, 
mencegah mereka mencari bantuan kesehatan dengan segera, dan membuat 
mereka tidak menjalankan perilaku hidup yang sehat. 

Stigma negatif pada saat covid19 terjadi ada pasien, ODP, PDP serta petugas 
kesehatan yang menangani pasien covid19. Stigma negatif yang diberikan 
hanya akan memperparah keadaan baik secara mental maupun pada 
penyebaran penyakit itu sendiri. Pasien covid19 mengaku marasa tertekan 
dengan adanya stigma negatif ini akibat foto-fotonya disebarkan oleh pihak 
tertentu. Petugas medis yang menangani pasien covid19 juga mengalami 
berbagai tindakan masyarakat yang kurang baik misalnya diusir dari kontrakan 
dll. Beberapa OPD, PDP juga mengalami tekanan psikologis dari lingkungan 
sekitar. Hal ini terjadi karena masyarakat sering mendapatkan berbagai berita 
negatif tentang penyakit ini meskipun dari data yang ada IDI menyebutkan 
kemungkinan sembuh penyakit ini adalah 97%. Stigmatisasi tersebut sangat 
berdampak terhadap imunitas seseorang yang terkait Covid-19 dan akan 
berpengaruh dalam proses penyembuhan pasien Covid19. 

Upaya dalam meminimalisir Stigma Negatif Covid19 di masyarakat: 
Pemberitaan media terkait informasi yang utuh soal penularan virus yang 
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selama ini sering tidak sampai ke masyarakat sangat memengaruhi stigma 
terhadap orang terkait Covid-19 baik itu OTG, ODP, PDP, pasien positif dan 
keluarga pasien serta Nakes. 

Contoh informasi positif tentang tenaga medis yang dapat disampaikan 

a. Seorang perawat yang menangani pasien covid-19 telah melakukan 
berbagai protokol kesehatan saat merawat pasien covid 19: 

b. Melindungi diri semaksimal mungkin dengan APD sesuai standar 
c. Memiliki ilmu pengetahuan yang cukup untuk menangani pasien 

covid-19 
d. Mengikuti syarat ketat untuk melepaskan pakaian dinas, keluar RS 

ataupun bertemu dengan keluarga/masyarakat 
e. Merawat dengan keiklasan, bahkan berjuang nyawa untuk merawat 

pasien covid-19 

Maka dari itu: 

a. Jangan memberikan beban tambahan dengan menjauhi, menolak, 
mendiskreditkan mereka dimasyarakat karena ini sangat menyakitkan 

b. Jangan membicarakan mereka, berbisik-bisik dihadapan mereka 
sebagai penular penyakit 

c. Menjauhkan atau mengejek keluarga mereka karena beranggapan 
sebagai penular penyakit. 

d. Berikan apresiasi kepada tenaga medis dan petugas lain yang 
merawat pasien covid19 

e. Memperluas akses dukungan psikososial/kesehatan mental/kesehatan 
jiwa 

Dengan cara memperbanyak informasi-informasi tentang pencegahan dan 
penanganan kesehatan mental di masa pandemi covid19 ini. Tokoh agama dan 
masyarakat memegang peran penting membantu masyarakat menghadapi 
pandemi COVID-19. Tokoh agama dan masyarakat dapat membantu dengan 
memastikan semua orang mendapat informasi yang benar dan tidak menyebar 
hoax atau informasi yang salah. Mereka juga dapat membuat WA Group bagi 
lingkungan setempat agar warga selalu menerima informasi terkini.  
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Upaya yang bisa dilakukan:  

a. Sampaikan pesan-pesan kesehatan kunci dan pasang poster-poster 
b. Ketahui fakta-fakta dan berbagilah pada sesama untuk membantu 

mengurangi ketakutan dan kecemasan 
c. Bantu masyarakat untuk menghindari hoax dan informasi yang salah 
d. Bantu hilangkan stigma pada kelompok orang yang dipersepsikan 

sebagai pembawa virus 
e. Bantu agar setiap keluarga dapat memiliki sarana dan mau mencuci 

tangan pakai sabun dan air mengalir 
f. Bantu agar warga tahu apa yang harus dilakukan bila mengalami 

gejala 
g. Identifikasi kelompok warga yang berisiko tinggi: kelompok lansia 

(lanjut usia) dan mereka dengan penyakit menahun (kronis) seperti 
diabetes, penyakit jantung, paru-paru dan informasikan cara 
mengurangi risiko tertular virus corona 

Mencegah dan menghentikan stigma di sekitar kita tidak sulit bila semua pihak 
bersatu padu dalam berkomitmen untuk tidak menyebarkan prasangka dan 
kebencian pada kelompok tertentu yang terkait dengan COVID-19. Kita 
semua dapat ikut berperan untuk meminimalisir stigma negatif tersebut demi 
upaya bersama menanggulangi pandemi ini. 

 

9.3 Upaya Mengatasi Stigma 
Stigma sosial terbukti telah menghambat respon penanganan epidemi maupun 
pandemi. Dalam kondisi tersebut perlu dilakukan upaya membangun 
kepercayaan pada layanan dan sarana kesehatan yang terpercaya, mampu 
menunjukkan empati kepada mereka yang terkena dampak, memiliki 
pengetahuan yang memadai mengenai penyakit tersebut, serta mengambil 
langkah-langkah efektif untuk membantu menjaga diri mereka dan orang di 
sekeliling agar tetap aman. 

Bentuk stigma sosial yang terjadi saat ini, bisa berupa adanya perlakuan yanh 
tidak adil atau mengalami diskriminasi dalam masyarakat, baik orang yang 
merasakan gejala, pasien bahkan keluarga pasien. Keberadaannya di tengah-
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tengah masyarakat justru dijauhi, bahkan diberinya cap/label negatif. 
Parahnya, hingga tidak dapat mengakses layanan fasilitas tertentu. Lalu, 
seberapa bahaya stigma sosial dalam masyarakat? 

a. Menyakiti psikis/kejiwaan seseorang 
b. Memperluas ketakutan seseorang  
c. Merendahkan seseorang yang telah terpapar virus corona dan 

keluarganya 
d. Membuat orang merasa patah semangat untuk sembuh/hidup sehat 
e. Membuat orang menyembunyikan status kesehatannya 
f. Membuat orang enggan memeriksakan diri 
g. Membuat orang kabur saat diperiksa, diobati, atau dikarantina,  
h. Membuat orang menghindari pertolongan, pemeriksaan, pengujian 
i. Memperbesar risiko penyebaran virus di masyarakat 

Adapun kemampuan kita mengkomunikasikan informasi mengenai penyakit, 
baik TBC, COVID-19, ataupun HIV juga tidak kalah penting. Cara 
mengkomunikasikan juga dapat mendukung mereka yang terdampak untuk 
dapat melawan penyakit tersebut serta menghindari ketakutan dan stigma. 
Dalam panduan mencegah dan mengatasi stigma sosial yang dirilis WHO, 
dirumuskan tiga hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi stigma: 

1. Menggunakan kata-kata dan bahasa yang non-diskriminatif 

Penggunaan kata dan Bahasa juga tidak jarang memicu sikap stigmatisasi, 
seperti contohnya kasus suspek, isolasi, dll. Penggunaan kata-kata yang kurang 
tepat tidak jarang dapat menguatkan stereotip atau asumsi negatif, memperkuat 
kaitan yang salah antara penyakit dan faktor lain, seperti menciptakan 
ketakutan, atau merendahkan martabat orang yang mengidap penyakit 
tersebut. 

Penggunaan kata-kata atau bahasa yang kurang tepat justru dapat membuat 
orang menghindari untuk melakukan pemeriksaan, pengujian, dan karantina. 
Dalam panduan ini, direkomendasikan untuk menggunakan bahasa yang fokus 
pada subyek dan memberdayakan orang di semua kanal komunikasi, termasuk 
media. Kata-kata yang digunakan di media sangat penting, karena akan 
membentuk bahasa dan komunikasi umum tentang virus corona baru 
(COVID-19). 
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2. Setiap orang memiliki peran untuk dapat menghapus stigmatisasi 

Setiap orang memiliki peran yang sama dalam mencegah dan menghentikan 
stigma. Cara kita berkomunikasi melalui media sosial maupun platform lain 
harus hati-hati dan bijaksana dengan tidak fokus pada subyek namun lebih 
kepada informasi seputar penyakitnya. 

Berikut yang dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat dan petugas kesehatan 
untuk dapat membantu mencegah stigma: 

a. Menjaga privasi dan kerahasiaan pasien yang mencari perawatan 
kesehatan dan yang mungkin menjadi bagian dari penyelidikan 
kontak apa pun. 

b. Mengkomunikasikan dengan cepat risiko, atau kurangnya risiko, dari 
kontak dengan produk, orang, dan tempat. 

c. Memperbaiki bahasa negatif yang dapat menimbulkan stigma dengan 
membagikan informasi akurat tentang bagaimana virus menyebar. 

d. Menentang perilaku dan pernyataan negatif, termasuk yang ada di 
media sosial. 

e. Memastikan bahwa gambar yang digunakan dalam komunikasi 
menunjukkan komunitas yang beragam dan tidak memperkuat 
stereotip. 

f. Menggunakan saluran media, termasuk media berita dan media 
sosial, untuk berbicara menentang stereotip kelompok orang yang 
mengalami stigma karena COVID-19. 

g. Menunjukkan apresiasi kepada petugas kesehatan, responden dan 
orang lain yang bekerja di garis depan. 

h. Menyarankan sumber daya virtual untuk kesehatan mental atau 
layanan dukungan sosial lainnya bagi orang yang pernah mengalami 
stigma atau diskriminasi. 
 

3. Komunikasi yang baik dan efektif 

Dalam masa pandemi COVID-19 ini muncul istilah "Infodemi", yang artinya 
adalah informasi salah dan rumor yang menyebar lebih cepat daripada wabah 
virus corona baru (COVID-19) itu sendiri. Hal ini memberikan dampak negatif 
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termasuk stigmatisasi dan diskriminasi terhadap orang yang terdampak. 
Sehingga perlu adanya solidaritas dan distribusi informasi yang jelas untuk 
mendukung masyarakat yang terkena dampak wabah tersebut. Hal ini tidak 
hanya untuk penanggulangann COVID-19, namun juga berlaku untuk 
penyakit menular lainnya seperti HIV dan tuberkulosis. Stigma dapat 
berdampak negatif pada kesehatan emosional, mental, dan fisik kelompok 
yang terstigma dan komunitas tempat mereka tinggal. Orang yang terstigma 
mungkin mengalami isolasi, depresi, kecemasan, atau rasa malu di depan 
umum. Menghentikan stigma penting untuk membuat semua komunitas dan 
anggota komunitas lebih aman dan sehat. Setiap orang dapat membantu 
menghentikan stigma terkait COVID-19 dengan mengetahui fakta dan 
membagikannya kepada orang lain di komunitas mereka. 
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