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MODUL BIOLOGI X MIPA - PJJ
KD 4A. KINGDOM VIRUS

Pertemuan1

Virus

Virus adalah suatu jasad renik yang berukuran sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan
mikroskop elektron yang menginfeksi sel organisme biologis. Ukuran virus bisanya berkisar
nano meter (nm). Kata virus berasal dari bahasa Latin yaitu venom yang berarti racun.

Virus bukanlah makhluk hidup yang sejati karena ia bukanlah merupakan sel. Ciri-ciri
makhluk hidup pada umumnya seperti memiliki struktur organisasi (morfologi tubuh),
kepekaan, gerakan, metabolisme, pertumbuhan, reproduksi dan adaptasi. Ciri-ciri tersebut
tidak di jumpai pada struktur virus. Virus dapat digolongkan sebagai makhluk hidup karena ia
memiliki salah satu asam nukleat (bisa berupa DNA atau RNA) dan diselubungi oleh bahan
pelindung terdiri atas protein, lipid, glikoprotein, atau kombinasi ketiganya. Virus dapat
dikatakan sebagai benda mati karena ia dapat mengkristalkan diri bila kondisi lingkungan
hidupnya tidak menguntungkan.

Virus merupakan parasit obligat intraseluler. Virus hanya dapat bereproduksi (hidup) didalam
sel yang hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel tersebut karena virus tidak memiliki
perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri.

Sejarah Virus
Tokoh peneliti yang memiliki peran penting dalam penemuan virus
1. Tahun 1632 - 1723: Anthony van Leuweenhoek seorang saintis Belanda menemukan

mikroskop cahaya. Ia melakukan penelitian mengenai mikroorganisme.

2. Tahun 1883: Adolf Mayer seorang saintis Jerman menemukan bercak-bercak kuning pada
daun tembakau. Hasil ekstrak daun tembakau tersebut diinfeksikan ke daun tembaku yang
sehat. Kesimpulan penelitiannya adalah penyakit mozaik disebabkan oleh suatu tipe
bakteri baru.

3. Tahun 1892: Dimitri Ivanovsky seorang saintis Rusia meneliti ekstrak daun tembakau
yang terkena penyakit mozaik yang telah disaring masih dapat menyebakan penyakit.
Kesimpulan dari penelitiannya adalah penyebab penyakit pada daun tembakau tersebut
adalah bakteri patogen yang ukurannya sangat kecil dan lolos dari saringan bakteri.

4. Tahun 1897: Loffern dan Frooch merupakan saintis yang menemukan dan memisahkan
agen penyebab penyakit mulut dan kaki (food and mouth diseases). Agen penyebab
penyakit FMD ini lolos dari saringan bakteri.

5. Tahun 1897: Martinus W. Beijerinck seorang saintis Belanda mendata hasil penelitiannya
mengenai agen penyerang tanaman tembakau. Hasil penelitiannya antara lain: agen
penyerang tersebut bereproduksi pada sel hidup, tidak dapat dikembangbiakan pada
medium bakteri, tidak mati saat dimasukkan dalam alkohol. Kesimpulannya adalah
bahwa agen penyerang tanaman tembakau tersebut merupakan organisme sangat kecil –
dikenal sebagai virus, hanya hidup pada makhluk hidup yang diserangnya, hanya dapat
dilihat dengan bantuan mikroskop eleketron.
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6. Tahun 1900: Walter Reed seorang saintis dan dokter Angkatan Darat Amerika Serikat
berhasil menemukan virus penyebab penyakit kuning (yellow fever) yang dibawa oleh
nyamuk Aedes aegypti betina dari orang ke orang dengan gigitan mereka. Penemuannya
tentang penyebab demam kuning ini adalah salah satu kontribusi paling penting dalam
bidang kedokteran dan sejarah manusia.

7. Tahun 1911: Peyton Rous seorang saintis yang menemukan virus onkogenis yang dapat
menyebabkan penyakit tumor. Virus yang ditemukan dikenal sebagai Rous Sarcoma
Virus.

8. Tahun 1917: Twort and Herelle merupakan saintis yang menemukan Bakteriofage.
Bakteriofage ditemukan pada 1915 oleh ilmuwan Inggris bernama Frederick Twort, lalu
seorang peneliti mikrobiologis dari Perancis yang bernama Felix d'Herelle menemukan
sebuah virus yang berfungsi untuk membunuh virus atau bakteri penyebab penyakit
Disentri tahun 1917. Kemudian dua nama tersebut menjadi pelopor ditemukannya virus
bakteriofage.

9. Tahun 1935: Wendell Meredith Stanley seorang saintis dari USA mendata hasil
penelitiaannya bahwa virus penyerang tanaman tembakau memiliki ciri-ciri: dapat
dikristalkan, jika virus yang dikristalkan tersebut dilarutkan dan dioleskan pada tanaman
sehat maka tanaman tersebut akan terinfeksi penyakit yang sama. Pada tembakau virusnya
disebut TMV (Tobacco Mozaik Virus) dengan penyakitnya: TMD (Tobacco Mozaik
Deases).

10. Tahun 1939: G.A. Kausche seorang saintis yang berhasil memvisualisasikan bentuk virus
dengan menggunakan mikroskop elektron.

11. Tahun 1952: Martha Chase and Albert merupakan saintis yang menemukan bakteriofage
yaitu virus yang memiliki sel inang berupa sel bakteri sehingga dapat bereplikasi di dalam
sel bakteri.

Hipotesis terkait asal muasal virus
1. Hipotesis progresif atau ‘melarikan diri’

Hipotesis ini menjelaskan bahwa virus berevolusi dari bagian DNA atau RNA yang
"melarikan diri" dari gen organisme yang lebih besar. Pelarian ini membuat virus
memperoleh kemampuan untuk menjadi mandiri.

2. Hipotesis regresi atau reduksi
Hipotesis ini menjelaskan bahwa virus berasal dari organisme independen yang menjadi
parasit. Seiring berjalannya waktu, virus melepaskan gen yang tidak berguna dan tidak
membantunya menjadi parasit. Virus pun pada akhirnya menjadi organisme yang
bergantung pada sel yang dihuni/ditumpangi.

3. Hipotesis pertama virus
Hipotesis ini menjelaskan bahwa virus berevolusi dari molekul asam nukleat dan protein
sel. Perkiraan ini berkisar antara sebelum atau pada saat yang sama ketika sel pertama
muncul di bumi pada miliaran tahun yang lalu.
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Berdasarkan keberadaannya virus dibedakan menjadi:
1. Di luar sel

Virus tidak bisa melakukan aktivitas hidupnya, sehingga hanya berupa partikel
submikroskopis yang mengandung asam nukleat dan dibungkus oleh protein dan
makromolekul lain.

2. Di dalam sel
Virus dapat melakukan aktivitas hidup dan memperbanyak diri, kemudian bisa
menginfeksi sel hidup sehingga sel tersebut dapat mengalami gangguan bahkan kematian
pada makhluk hidup yang diinfeksi. Ketika sudah berada didalam sel, virus memiliki
kemampuan untuk mengubah struktur proteinnya dalam waktu yang relatif cepat.

Karakteristis Virus
Ciri virus
1. Berukuran ultra mikroskopis dengan kisaran 20 - 300 nm.
2. Memiliki bentuk beragam seperti: oval, bulat, batang, huruf T, kumparan, dll.
3. Memiliki partikel secara utuh dalam tubuhnya yang disebut virion.
4. Memiliki kapsid yang terbungkus oleh glikoprotein atau membran lipid.
5. Aktivitasnya harus di sel makhluk hidup.

Sifat virus
1. Parasit sejati/parasit obligat intraseluler.
2. Sebagai benda mati dapat dikristalkan.
3. Sebagai makhluk hidup memiliki satu macam asam nukleat.
4. Memiliki daya resisten terhadap antibiotik.

Habitat virus
Virus dapat dijumpai di mana saja, misalnya di udara, menempel di benda-benda yang lunak
atau benda keras, di perairan, di tanah.

Struktur Tubuh Virus

Figure 1. Struktur Tubuh Virus Figure 2. Bagian Kepala Virus

Kepala
Virus memiliki kepala berisi DNA atau RNA yang menjadi bahan genetik kehidupannya. Isi
kepala ini dilindungi oleh kapsid, yaitu selubung protein yang tersusun oleh protein. Bentuk
kapsid sangat bergantung pada jenis virusnya. Kapsid virus bisa berbentuk bulat, polihedral,
heliks, atau bentuk lain yang lebih kompleks. Kapsid tersusun atas banyak kapsomer atau
sub-unit protein.
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Isi Tubuh
Isi tubuh virus atau biasa disebut virion, adalah bahan genetik yang berupa salah satu tipe asam
nukleat (DNA atau RNA). Virion berfungsi sebagai alat tranportasi gen, sedangkan komponen
selubung dan kapsid bertanggung jawab dalam mekanisme penginfeksian sel inang. Tipe asam
nukleat yang dimiliki virus akan mempengaruhi bentuk tubuh virus. Virus dengan isi tubuh
berupa RNA biasanya berbentuk menyerupai kubus, bulat, atau polihedral, contohnya pada
virus-virus penyebab penyakit polyomyelitis, virus influenza, dan virus radang mulut dan
kuku.

Ekor
Ekor merupakan bagian dalam struktur tubuh virus yang berfungsi sebagai alat untuk
menempelkan diri pada sel inang. Ekor yang melekat di kepala ini umumnya terdiri atas
beberapa tabung tersumbat yang berisi benang dan serat halus. Pada virus yang hanya
menginveksi sel eukariotik, bagian tubuh ini umumnya tidak dijumpai

Kapsid
Kapsid adalah lapisan berupa rangkaian kapsomer pada tubuh virus yang berfungsi sebagai
pembungkus DNA atau RNA. Fungsi kapsid ini adalah sebagai pembentuk tubuh dan
pelindung bagi virus dari kondisi lingkungan luar.

Hal penting dalam struktur tubuh virus antara lain:
1. Struktur virus secara relatif sangat sederhana, yaitu dari pembungkus yang mengelilingi

atau melindungi asam nukleat.
2. Bahan genetik virus terdiri dari asam ribonukleat (RNA) atau asam deoksiribonukleat

DNA), akan tetapi bukan gabungan dari kedua jenis asam nukleat tersebut.
3. Partikel virus lengkap disebut virion dan terdiri dari inti asam nukleat yang dikelilingi

lapisan protein yang bersifat antigenik yang disebut kapsid dengan atau tanpa selubung di
luar kapsid.

Bentuk Virus
Secara umum virus tersusun atas struktur tubuh yang sama tetapi virus dapat mempunyai
bentuk tubuh yang sangat bervariasi. Ada 5 macam bentuk tubuh virus yang telah berhasil
diidentifikasi oleh para ilmuan. Macam-macam bentuk virus tersebut antara lain oval, bulat,
batang, polihedral, dan huruf T.

Jenis Bentuk Virus
1. Bentuk tubuh bulat dimiliki oleh virus-virus penyebab penyakit AIDS, ebola, influenza,

corona virus.
2. Bentuk tubuh oval dimiliki oleh virus penyebab penyakit rabies.
3. Bentuk tubuh batang dimiliki oleh virus TMV (Tobaccao Mosaic Virus).
4. Bentuk tubuh polihidris dimiliki oleh virus Adenovirus penyebab demam.
5. Bentuk tubuh huruf T pada bacteriophage, virus menyerang bakteri Escherichia coli.

Klasifikasi Virus
Klasifikasi virus adalah proses penamaan virus dan menempatkannya dalam sistem taksonomi.
Serupa dengan sistem klasifikasi yang digunakan untuk organisme seluler, klasifikasi virus
masih merupakan subyek perdebatan dan usulan. Hal ini terutama karena sifat hidup virus
yang semu, yang belum definitif diklasifikasikan sebagai makhluk hidup atau benda
mati/non-hidup. Karena masih belum ada kesepakatan maka klasifikasi virus tidak cocok
dengan sistem klasifikasi biologi yang ditetapkan bagi organisme seluler.
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Klasifikasik virus berdasarkan karakteristik fenotipik, seperti morfologi, jenis asam nukleat,
modus replikasi, organisme inang, dan jenis penyakit mereka menyebabkan. Saat ini ada dua
macam jenis utama klasifikasi virus: sistem ICTV dan sistem klasifikasi Baltimore, yang
menempatkan virus ke dalam salah satu dari tujuh kelompok. Mendampingi metode yang luas
klasifikasi adalah konvensi penamaan khusus dan pedoman klasifikasi lebih lanjut ditetapkan
oleh Komite Internasional Taksonomi Virus.

Klasifikasi virus dapat berdasarkan sistem ICTV (International International Committee on
Taxonomy of Viruses). Sistem ini menggunakan tiga tingkatan takson dalam klasifikasi virus,
yaitu familia, genus, dan species. Untuk saat ini, klasifikasi virus yang penting hanya dari
tingkat famili ke bawah. Pemberian nama pada familia menggunakan akhiran –viridae, nama
genus dengan akhiran –virus, dan nama spesies menggunakan bahasa Inggris dan diakhiri
dengan –virus. Nama genus dan species dicetak miring.

Contoh penamaan virus
1. Penamaan familia, seperti:

a) Poxviridae
b) Herpesviridae
c) Parvoviridae
d) Retroviridae

2. Penamaan genus, seperti:
a) Orthopoxvirus: virus cacar yang menyerang padasapi, unta, mencit, kelinci, dan kera.
b) Parapoxvirus: virus dermatitis, cacar semu, dan stomatitis papula sapi.
c) Avipoxvirus: virus cacar yang khusus pada unggas.
d) Capripoxvirus: virus penyebab cacar pada domba, kambing, dan penyakit kulit

bebenjol pada sapi.
e) Leporipoxvirus: virus myxoma dan fibroma pada kelinci.
f) Suipoxvirus: virus cacar babi
g) Simplexvirus: virus herpes simplex
h) Varicellovirus: virus varicella

3. Penamaan species, seperti:
a) Human papilloavirus
b) Tomato Mozaic Virus
c) Corona Novel Virus SARS-2
d) Poliomyelitis
e) Ebolavirus
f) Tomato Yellow Leaf Curl Virus (TYLCV)

Reproduksi Virus
Ada dua macam reproduki virus yaitu secara litik/lisis dan lisogenik

Hal penting dalam reroduksi virus antara lain:
1. Virus mengadakan reproduksi hanya dalam sel hidup yaitu dalam nukleus, sitoplasma atau

di dalam keduanya dan tidak mengadakan kegiatan metabolisme jika berada di luar sel
hidup.

2. Virus tidak membelah diri dengan cara pembelahan biner. Partikel virus baru dibentuk
dengan suatu proses biosintesis majemuk yang dimulai dengan pemecahan suatu partikel
virus infektif menjadi lapisan protein pelindung dan komponen asam nukleat infektif.
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3. Asam nukleat partikel virus yang menginfeksi sel mengambil alih kekuasaan dan
pengawasan sistem enzim hospesnya, sehingga selaras dengan proses sintesis asam
nukleat dan protein virus.

4. Virus yang menginfeksi sel mempergunakan ribosom sel hospes untuk keperluan
metabolismenya.

5. Komponen-komponen virus dibentuk secara terpisah dan baru digabung di dalam sel
hospes tidak lama setelah dibebaskan.

6. Selama proses pembebasan, beberapa partikel virus mendapat selubung luar yang
mengandung lipid, protein, dan bahan-bahan lain yang sebagian berasal dari sel hospes.

Tahapan dalam reproduksi virus secara umum:

Tahapan-tahapan reproduksi virus yang menginfeksi bakteri:

Tahapan pada daur/siklus litik atau lisis:
1. Fase adsorbsi (penempelan), pada fase ini, awalnya ditandai dengan adanya ujung ekor

menempel atau melekat pada dinding sel bekteri. Penempelan tersebut dapat terjadi
apabila serabut dan ekor virus melekat pada dinding sel bakteri.
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2. Fase injeksi (penetrasi), selubung (seludang) sel berkontraksi yang mendorong inti ekor ke
dalam sel melalui dinding dan membran sel, kemudian virus tersebut menginjeksikan
DNA ke dalam sel bakteri.

3. Fase sintesis, DNA virus yang telah diinjeksikan yang mengandung enzim lisozim ke
dalam akan menghancurkan DNA bakteri, sehingga DNA virus akan mengambil alih
kehidupan.

4. Fase perakitan, bagian-bagian kapsid kepala, ekor, dan rambut ekor yang mula-mula
terpisah selanjutnya dirakit menjadi kapsid virus kemudian DNA virus masuk ke
dalamnya, maka terbentuklah tubuh virus yang utuh.

5. Fase litik, ketika perakitan telah selesai yang ditandai dengan terbentuknya tubuh virus
baru yang utuh. Setelah tubuh baru virus terbentuk maka tubuh inang akan hancur atau
lisis.

Tahapan pada daur/siklus lisigenik:
1. Fase adsorbsi (penempelan), pada fase ini, awalnya ditandai dengan adanya ujung ekor

menempel atau melekat pada dinding sel bekteri. Penempelan tersebut dapat terjadi
apabila serabut dan ekor virus melekat pada dinding sel bakteri.

2. Fase injeksi (penetrasi), selubung (seludang) sel berkontraksi yang mendorong inti ekor ke
dalam sel melalui dinding dan membran sel, kemudian virus tersebut menginjeksikan
asam nukleat ke dalam sel bakteri.

3. Fase penggabungan, asam nukleat bakteri terinfeksi asam nukleat virus selanjutnya asam
nukleat virus menyisip dan bergabung dengan asam nukleat bakteri.

4. Fase pembelahan, karena terjadi penggabungan, maka asam nukleat virus menjadi satu
dengan asam nukleat bakteri dan asam nukleat virus menjadi tidak aktif disebut profage.
Dengan demikian, jika asam nukleat bakteri melakukan replikasi, maka asam nukleat virus
yang tidak aktif (profage) juga ikut melakukan replikasi.

5. Fase sintesis, dalam keadaan tertentu jika asam nukleat virus yang tidak aktif (profage)
terkena zat kimia tertentu atau terkena radiasi tinggi, maka asam nukleat virus akan
menjadi aktif kemudian menghancurkan asam nukleat bakteri dan memisahkan diri.

Konsep dasar dalam reproduksi lisis/litik yaitu:
1. Sel inang akan melebur/hancur/lisis
2. Terjadi pada akhir proses replikasi
3. Materi genetik virus mengendalikan materi genetik sel inang/hospes/host

Konsep dasar dalam reproduksi virus secara lisogenik yaitu:
1. Asam nukleat sel inang akan bergabung dengan asam nukleat virus.
2. Sel inangnya tidak hancur tetapi disisipi oleh asam nukleat dari virus. Kemudian sel inang

akan membelah diri.
3. Tahap penyisipan tersebut kemudian akan membentuk provirus .

Peranan Virus
Ada dua macam peranan virus dalam kehidupan manusia yaitu peranan mernguntungkan dan
merugikan.

Peranan merugikan virus antara lain:
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Peranan virus yang menguntungkan:
1. Penelitian biomedika
2. Pemetaan kromosom
3. Transduksi
4. Carrier gen
5. Bioteknologi

Penularan Infeksi Virus
Virus dapat ditularkan dengan cara berikut:
1. Transmisi langsung.
2. Transmisi tidak langsung.
3. Penularan dari binatang.

Pencegahan Terhadap Infeksi Virus
Salah satu pencegahan virus dengan menggunakan desinfektan. Desinfektan adalah zat
(biasanya kimia) yang dipakai untuk maksud desinfeksi (membunuh organisme-organisme
patogen).

Dampak desinfektan terhadap virus antara lain:
1. Lisol dan khlor, dalam konsentrasi tinggi bisa membunuh virus. Khlor dalam konsentrasi

tinggi dipakai dalam kolam renang untuk membunuh virus Polio.
2. Formalin, dapat menginaktivasi virus terutama virus Polio (pembuatan vaksin). Dipakai

pada pembuatan vaksin Polio Salk (inactivated vaccine). Sesudah ditambah formalin,
virus Polio akan inaktif tetapi daya antigeniknya masih tinggi.

3. Betapropiolaktan, untuk menginaktivasi virus Rabbies, tetapi daya antigeniknya tetap
tinggi. Juga untuk menginaktiasi Arbovirus, tetapi hasilnya belum memuaskan bagi
pembuatan vaksin.
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