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PENDAHULUAN 

 

 

 

Virus merupakan salah satu penyebab penyakit tanaman yang dapat 

menimbulkan kerugian yang berarti baik secara kualitas maupun kuantitas produksi. 

Virus berasal dari bahasa latin yang berarti racun. Menurut Sinaga (2003) virus 

adalah partikel hidup ultra mikroskoipk dan bersifat obligat paraitik. Virus terdiri 

dari inti asam nukleat berupa dan selubung protein. Lebih lanjut dikatakan bahwa 

secara umum asam nukleat virus yang menyerang tumbuhan adalah Ribulosa 

Nucleat Acid (RNA), meskipun beberapa di antaranya memiliki Deoksiribulosa 

Nucleat Acid (DNA). Nurhayati (2012) dan Bawden (1964) mendefinisikan virus 

sebagai organisme submikroskopik yang dapat diintroduksi ke dalam sel-sel hidup 

yang spesifik serta berkembang biak hanya di dalam sel hidup saja serta dapat 

menimbulkan penyakit.  Gibbs dan Harrizon (1976) menjelaskan bahwa virus adalah 

suatu parasit dengan berat genom asam nukleat kurang dari 3 x 108 daltons, yang 

dapat ditularkan ke tanaman sehat, serta membutuhkan ribosom dan komponen-

komponen sel inangnya untuk dapat berkembang biak.  

Virus yang telah ditemukan mencapai ribuan jumlahnya dan 25% dari jumlah 

tersebut merupakan patogen tanaman. Menurut Nurhayati (2012) virus tanaman 

merupakan jasad yang bersifat dependent yaitu hanya dapat menginfeksi tanaman 

dengan bantuan faktor lain seperti melalui luka atau serangga vektor. Virus dapat 

menyerang tanaman baik secara sendiri-sendiri atau sebagai virus komplek. Selain 

melalui luka dan serangga vektor, Virus dapat pula menular melalui alat-alat 

pertanian dan secara mekanik melalui gesekan tanaman sakit dengan tanaman sehat 

(Akin dan Nurdin, 2003) ataupun melalui aktifitas manusia (Sikora, 2004). 

Menurut Nurhayati (2012) salah satu virus yang menyerang pada tanaman 

tembakau adalah Tobacco Mosaic Virus (TMV) yang juga dikenal dengan Marmor 

tabaci Holmes. Virus ini menyebabkan terjadinya penyakit mosaik pada daun 

tanaman tembakau. Partikel Marmor tabaci Holmes berbentuk seperti tongkat, kaku 

dengan ukuran 300 x 18 nm, mengandung satu untaian RNA. Virus ini dapat 



bertahan dalam cairan perasan tanaman sakit selama beberapa bulan hingga 

beberapa tahun. TMV mempunyai titik panas inaktivasi antara 90 oC sampai 93oC, 

titik batas pengenceran lebih dari 10-6 dan ketahanan virus dalam cairan perasan pada 

temperatur kamar kurang lebih satu bulan. 

 

Gambar 1. Virus TMV (Sumber : Klug, 1999) 

TMV dapat ditularkan secara mekanik melalui tangan-tangan para pekerja 

yang telah memegang daun-daun tembakau yang terinfeksi TMV dan tidak 

ditularkan melalui serangga vektor. TMV dapat bertahan di dalam tanah, sisa atau 

daun-daun tembakau yang kering ataupun pada inang lainnya seperti mentimun, 

semangka, cabai, tomat, terong dan lainnya.  

Infeksi TMV pada tanaman tembakau ini dapat menurunkan produksi 

tanaman hingga 60%. Meskipun bukan merupakan penyakit yang memetikan, 

serangan penyakit TMV perlu dikelola. Pengelolaan patogen TMV dapat dilakukan 

dengan tepat apabila gejala dan proses perkembangan virus ini dipahami dengan 

baik. Makalah ini membahas tentang proses infeksi dan multiplikasi TMV serta 

gejala yang ditimbulkan akibat gangguang TMV pada tanaman tembakau. 

  



PEMBAHASAN 

 

 

A. Proses Inveksi TMV pada Tanaman Tembakau 

 

Gambar 2. Proses infeksi dan multiplikasi TMV dalam sel inang 

 

Infeksi virus pada tanaman inang dimulai dengan pelepasan selubung protein 

oleh virus sehingga terjadi pembebasan RNA virus ke dalam sel inang. Pelepasan 

selubung protein ini dapat terjadi langsung setelah inokulasi sampai satu jam setelah 

inokulasi. Selubung protein ini selanjutnya akan digunakan untuk proses sintesis sel. 

Sementara RNA yang telah bebas akan merangsang pembentukan enzim RNA-

polimerase (RNA-sintesis atau RNA-replikasi) di dalam sel inang. Enzim ini dengan 

adanya RNA virus yang bertindak sebagai cetakan, dan nukleotida tanaman 

pembentuk RNA akan membentuk RNA baru. RNA yang terbentuk pertama kali 

adalah suatu untaian pelengkap yang merupakan bayangan kaca virus bukan RNA  

yang sesungguhnya. Apabila untaian pelengkap (-) ini terbentuk maka untuk 

sementara waktu akan menempel pada untaian virus. Keduanya membentuk RNA 

dengan untaian ganda yang dengan cepat akan terpisah dan membentuk untaian 



RNA virus dan untaian pelengkap. Untaian pelengkap inilah yang akan bertindak 

sebagai cetakan untuk sintesis RNA virus (+) atau virus baru (Gambar 3). 

 

Gambar 3. Skema replikasi RNA virus tanaman (Sumber Agrios, 1997) 

 

Apabila RNA virus terbentuk, maka sel inang akan membentuk banyak 

molekul protein yang akan menjadi sub unit protein pembentuk selubung protein. 

Sintesis protein dalam sel sehat tergantung pada adanya asam amino dan kerja sama 

antara ribosome, RNA pembawa pesan (mRNA) dan RNA pemindah (transfer 

RNA). Masing-masing RNA pemindah bersifat khusus untuk satu macam asam 

amino, membawanya ke dan sepanjang RNA pembawa pesan (mRNA). RNA 

pembawa pesan (mRNA) ini terbentuk di dalam nukleus dan mencerminkan bagian 

kode DNA, menentukan macam protein yang akan dibentuk sesuai dengan kode 

urutan asam aminonya. Ribosom berfungsi sebagai sumber energi dalam proses 

penggabungan asam amino yang diatur untuk membentuk protein. Virus 

menggunakan asam amino, ribosom dan RNA inangnya dan protein yang terbentuk 

khusus digunakan sebagai selubung virus tersebut dalam sintesis protein ini. 



Setelah tanaman terinfeksi, virus bergerak dari satu sel ke sel yang lain dan 

sementara dalam pergerakan tersebut melakukan multiplikasi dalam sel-sel inang. 

Virus bergerak dari satu sel ke sel melalui plasmodesmata penghubung sel-sel yang 

berdekatan. Virus berkembang biak dalam sel parenkim dan kemudian 

menginfeksinya. Pada sel parenkim daun, virus bergerak sekitar 1 mm atau 8-10 sel 

per hari. Infeksi virus dapat mencapai floem dan melalui jaringan floem tersebut 

virus dapat dengan cepat diangkut ke seluruh bagian tanaman yang jauh dari tempat 

awal masuknya virus dalam tanaman. Setelah virus memasuki floem, maka virus 

dapat bergerak cepat menuju daerah tumbuh tanaman (meristem apeks) atau bagian 

penyimpanan makanan lainnya seperti umbi dan rimpang. Di dalam floem virus 

menyebar ke seluruh bagian tanaman secara sistemik dan masuk kembali ke sel 

parenkim yang berdekatan dengan plasmodesmata melalui floem. Dalam 

perkembangan lesio lokal, virus tetap terkurung dalam area lesio. 

Pada beberapa penyakit, bagian-bagian seperti ini membesar kemudian dapat 

diikuti oleh perkembangan sistemik. Dalam infeksi sistemik, beberapa virus yang 

terbatas pada floem dan sel-sel parenkim yang berdekatan. Umumnya pada virus 

mosaic tidak terbatas pada jaringan tertentu, meskipun mungkin ada yang 

mempunyai pola lokalisasi yang berbeda. Distribusi sistemik beberapa jenis virus 

melalui dan mungkin melibatkan semua sel hidup tumbuhan (Nurhayati, 2012). 

 

  



B. Gejala Penyakit TMV pada Tembakau 

 

Gejala merupakan efek atau akibat yang ditimbulkan karena adanya serangan 

penyebab penyakit tanaman terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman 

inangnya. Hal ini disebabkan karena serangan patogen dapat mengganggu proses 

fisiologi dalam tanaman sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan yang 

abnormal atau penyimpangan fungsi organ dari tanaman tersebut (Sinaga, 2003). 

 

Gambar 5. Gejala TMV pada tanaman tembakau 

(Sumber : Scholthof, 2000) 

 



 

Gambar 6. Gejala TMV pada daun tanaman tembakau 

 

Gejala penyakit TMV pertama kali muncul kurang lebih 10 hari setelah 

tanaman terinfeksi (Sikora, 2004). Lebih lanjut Nurhayati (2012) menambahkan 

bahwa gejala yang dapat terlihat pada daun berupa veinclearing, ditandai dengan 

tulang-tulang daun yang terlihat lebih jernih daripada sekitarnya. Daun kadang kala 

melengkung dan terdapat bercak-bercak berwarna kuning dengan batas yang jelas. 

Gejala berikutnya daun akan mengalami klorotik tidak teratur sehingga terlihat jelas 

mosaik. Pertumbuhan tanaman juga akan terhambat. Pada daun-daun yang telah 

dewasa, gejala mosaik tidak begitu jelas. Tanaman yang terinfeksi sejak muda akan 

sangat terhambat pertumbuhannya sehingga menjadi kerdil, produksinya menurun 

atau bahkan tidak menghasilkan sama sekali (Sikora, 2012).  

Gejala mosaik pada tanaman tembakau sangat bervariasi bergantung pada 

strain virus yang menginfeksinya. Dikatakan mosaik biasa apabila gejala yang 

ditunjukkan berupa klorosis di antara tulang-tulang daun sehingga nampak 

sepanjang tulang daun terdapat jalur-jalur berwarna hijau tua (veinbanding). Pada 

mosaik bentol, bagian yang berwarna hijau tua akan melengkung sehingga daun 

menjadi tidak merata. Gejala mosaik keras terlihat lebih jelas lagi karena daun 

menjadi keriting (Nurhayati, 2012 ; Sikora, 2004).  



 

KESIMPULAN 

 

 Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Virus merupakan penyebab penyakit tanaman yang dapat menimbulkan 

kerugian yang berarti baik secara kualitas maupun kuantitas produksi. 

2. Virus tersusun atas RNA dan selubung protein. 

3. Virus hanya dapat hidup dan berkembang biak dalam sel hidup. 

4. Infeksi virus pada tanaman inang dimulai dengan pelepasan selubung protein 

oleh virus sehingga terjadi pembebasan RNA virus ke dalam sel inang. 

5. Multiplikasi virus dalam sel inang terjadi melalui perbanyakan RNA virus di 

dalam sel tanaman. 

6. Virus menggunakan asam amino, ribosom dan RNA inangnya dan protein 

yang terbentuk khusus digunakan sebagai selubung virus. 

7. Virus menyebar dari satu sel ke sel inang lainnya melalui plasmodesmata sel 

inang. 

8. Virus dapat menyebar ke seluruh jaringan tanaman melalui pembuluh floem. 

9. TMV merupakan salah satu penyakit yang menyerang tanaman tembakau. 

10. Adanya serangan TMV ditandai dengan adanya mosaik pada daun tanaman 

tembakau. 
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