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PENDAHULUAN
Di Indonesia kacang tanah merupakan komoditas kacang-kacangan penting ke dua
setelah kedelai. Pada saat ini total produksi kacang tanah mencapai lebih kurang 709 ribu
ton, yang dihasilkan dari luas panen 562 ribu ha, dan produktivitas 1,26 t/ha (Kementerian
Pertanian 2012). Rata-rata hasil tersebut lebih rendah dibanding potensi hasil beberapa
varietas kacang tanah yang dapat mencapai 2,5–3,0 t/ha polong kering. Salah satu
penyebab rendahnya hasil kacang tanah adalah adanya serangan penyakit virus.
Hingga saat ini dari sekitar 31 jenis virus yang meliputi 14 genera yang dilaporkan
secara alami menginfeksi kacang tanah, tujuh di antaranya telah diidentifikasi di Indonesia.
Meskipun data kehilangan hasil kacang tanah akibat infeksi virus belum terdokumentasi
dengan baik, namun diperkirakan bervariasi antara 10–50%, tergantung jenis dan strain
virus, umur tanaman saat terinfeksi, tingkat ketahanan varietas yang terinfeksi dan faktor
lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, perkembangan serangga
vektor dan perkembangan epidemi penyakit virus.
Dalam makalah ini dibahas karakteristik virus tanaman, khususnya virus yang
menyerang tanaman kacang tanah (penyebab, gejala, penularan), arti penting, epidemi
dan pengendaliannya.

KARAKTERISTIK DAN TATA NAMA VIRUS TUMBUHAN
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).
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
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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).
Pasangan ke dua adalah Berat molekul asam nukleat (dalam jutaan)/persentase asam
nukleat dalam zarah infektif. Terminologi tersebut menunjukkan komposisi dari zarah virus
infektif. Genom beberapa virus ada yang terbagi. Apabila terdapat beberapa potongan
genom yang berbeda bersama dalam satu bentuk zarah virus, simbol tersebut menunjukkan total berat molekul dari potongan-potongan tersebut dalam zarah virus (contoh:
Clover wound tumor virus = R/2: 16/22: S/S: S.1/Au), tetapi apabila potongan genom terdapat pada zarah yang berbeda, komposisi dari setiap zarah ditulis secara terpisah
(contoh: Tobacco rattle virus = R/1: 2.3/5 + 0.6 –1.3/5: E/E: S/Ne).
Pasangan ke tiga adalah bentuk zarah virus/bentuk nukleokapsid (asam nukleat plus
mantel protein yang melekat pada zarah virus). Simbol S= spherical, E= memanjang
paralel, ujungnya tidak membulat (rounded), U= memanjang paralel, ujung membulat,
X= kompleks atau tidak seperti yang dicirikan di atas.
Pasangan keempat adalah macam tanaman inang/macam penular (vektor). A=alga,
B=bakteria, F=fungus (jamur), I=invertebrata, M=mikoplasma, P=pteridopyta, S=tumbuhan berbiji, V=vertebrata. Macam vektor Ac=tungau dan tick (Acarina, Arachnida),
Al=kutu kebul (Aleurodidae, Hemiptera), Ap=aphid (Aphididae, Hemiptera), Au=wereng
daun, wereng batang (Auchenorryncha, Hemiptera), Cc=mealybug (Coccidae, Hemiptera), Cl=kumbang (Coleoptera), Di=lalat, nyamuk (Diptera), Fu=jamur (fungus) (Plasmodiophorales, Chitrydiales), Gy= mirid, piesmid atau tingid bug (Gymnocerrata, Hemiptera), Ne= nematoda, Ps=psylla (Psyllidae, Hemiptera), Si=flea (Siphonaptera), Th=thrip
(Thysanoptera), Ve=vektor diketahui, tetapi tidak termasuk yang telah disebutkan,
O=tersebar tanpa vektor, melalui lingkungan yang terkontaminasi.
Untuk semua simbol *= karakter virus tidak diketahui. Sebagai contoh PMoV tata
nama yang digunakan adalah: R/*: */*: E/E: S/C,Ve/Ap artinya zarah PMoV, terdiri dari
RNA, bentuk zarah dan nukleocapsid memanjang, tanaman inang tumbuhan berbiji, dan
vektornya aphis.

PENYAKIT VIRUS TANAMAN KACANG TANAH DI INDONESIA
Rutgers adalah orang yang pertama kali melaporkan adanya penyakit virus pada
kacang tanah di Indonesia pada tahun 1913. Penyakit tersebut ditemukan di Jawa Timur
dan dinamakan Krulziekte atau leafcurl disease berdasarkan atas tipe gejala yang muncul.
Peneliti berikutnya yaitu Thung (1947), Bergman (1956), Bos (1957) semuanya meneliti
pada tipe gejala penyakit sapu dan menamakan penyakit tersebut witche's broom yang
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pada awalnya diduga disebabkan oleh virus, namun akhirnya diketahui disebabkan oleh
organisme mirip mikoplasma (Mycoplasm like organism=MLO). Thung pada tahun 1947
melaporkan penyakit mosaik kacang tanah dan berdasarkan tipe gejalanya dibedakan atas
tiga macam yaitu: mosaik I, mosaik II, dan mosaik III. Bergman pada tahun 1956 melanjutkan penelitian tersebut, dan kurang sependapat pada pembagian tipe mosaik I, dan
membedakan lagi menjadi mosaik IA, IB dan IC.
Thung dan Hadiwijaya (1953) melaporkan penyakit lainnya yaitu penyakit kerupuk.
Identifikasi tentang penyebab penyakit lebih banyak berdasarkan atas studi gejala dan
penularan. Pada tahun 1975, Triharso mengidentifikasi dengan cara yang lebih baik dan
terinci, dan mengemukakan hasilnya secara lebih jelas ialah virus mosaik, belang, sapu,
kerupuk, dan keriting. Pada tahun 1978-an melalui kerjasama Pemerintah Indonesia
dengan Jepang yang dilaksanakan oleh Japan International Cooperative Agency (JICA)
telah diidentifikasi beberapa penyakit virus penting pada tanaman kacang-kacangan,
termasuk Peanut Mottle virus (PMoV) pada kacang tanah. Berikutnya berturut-turut diidentifikasi penyakit virus tunas nekrosis (bud necrotic) yang disebabkan oleh Peanut bud
necrosis virus (PBNV), dan penyakit virus belang samar (mild mottle) yang disebabkan
oleh Cowpea mild mottle virus (CMMV).
Tabel 1. Penyakit-penyakit virus tanaman kacang tanah di Indonesia
No

Nama

Penyebab

1.

Penyakit virus kerupuk

Peanut crinkle virus

Rutgers 1913; Triharso 1975

2.

Penyakit virus mosaik

Peanut mosaic virus

Thung 1947; Triharso 1975

3.

Penyakit virus keriting

Rugose leaf curl virus

Triharso 1975

4.

Penyakit virus belang

Groundnut mottle virus

Triharso 1975; Roechan et al.
1978

6.

Penyakit virus nekrosis
pucuk
Penyakit virus bilur

7.

Penyakit virus belang samar

Peanut bud necrosis
virus
Peanut stripe virus
Cowpea mild mottle
virus

5.

Referensi

Harjosudarmo dan Saleh 1985
Saleh dan Tantera 1988.
Iizuka et al. 1984; Saleh et al.
1989

Hingga saat ini paling sedikit diketahui tujuh penyakit kacang tanah yang disebabkan
oleh virus yaitu: penyakit mosaik disebabkan oleh Peanut mosaic virus (PMV), penyakit
kerupuk disebabkan oleh Peanut crinkle virus (PCV), penyakit keriting (Rugose virus),
penyakit virus belang yang disebabkan oleh Peanut mottle virus (PMoV), penyakit nekrosis
tunas oleh Peanut Bud Necrosis virus (PBNV), penyakit virus bilur disebabkan oleh Peanut
stripe virus (PStV), dan penyakit virus belang samar yang disebabkan oleh Cowpea mild
mottle virus (CMMV) (Tabel 1).

Penyakit Virus Kerupuk
Tidak begitu banyak ditemukan di pertanaman kacang tanah. Penyakit kerupuk (leaf
crinkle) muncul tidak di setiap musim tanam. Kerugian hasil per tanaman dapat mencapai
65%. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa persentase tanaman terinfeksi
kadang-kadang cukup tinggi dengan gejala tanaman terinfeksi berat.
Gejala. Tepi daun tanaman sakit menggulung ke atas. Pada sisi bawah tulang-tulang
daun membengkak (enation) (Gambar 1). Daun berwarna lebih tua daripada biasa dan
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terasa agak kaku. Batang tanaman bengkok-bengkok. Pertumbuhan ginofor terhambat
sehingga pembentukan polong berkurang dan umumnya polong yang dihasilkan hampa,
mempunyai dinding tebal dengan garis-garis nekrotis. Sel-sel epidermis dan palisade daun
bentuk dan susunannya tidak teratur. Di dalam kloroplast terdapat fitoferitin dan butir-butir
pati yang tidak biasa. Di dalam jaringan floem terdapat kristal (Triharso 1975).

Gambar 1. Gejala penyakit kerupuk (leaf curl) pada kacang tanah,
tulang daun membengkak (enation).

Penyebab penyakit. Triharso (1975) dalam penelitiannya tidak berhasil menemukan
zarah virus dan belum secara tuntas mengidentifikasi virus penyebab penyakit kerupuk
pada kacang tanah. Dubern dan Dollet (1979) mengidentifikasi Groundnut crinkle virus
(GCV) di Ivory Coast, termasuk kelompok virus CARLA. Partikel berbentuk batang lentur
dengan panjang sekitar 650 nm, dan lebar 13 nm. Selain pada kacang tanah, virus secara
alami juga diketahui menginfeksi Centrosema pubescens (Dubern 1981). Pada uji serologi, virus bereaksi positif dengan antiserum kelompok virus CARLA. Penyakit kerupuk
(crinkle) pada kacang tanah di Indonesia tersebut tidak sama dengan Groundnut crinkle
virus (GCV) di Ivory Coast.
Diagnosis. Patogen dapat menyebabkan gejala yang sama pada beberapa tanaman
lain seperti Crotalaria juncea L. dan C. usaramoensis dengan menggunakan Orosius
argentatus sebagai agen penular (Triharso 1975).

Penyakit Virus Mosaik
Dikaji pertama kali oleh Thung pada tahun 1947 dan Bergman pada tahun 1956.
Penyakit ini tersebar di seluruh pulau Jawa. Tingkat infeksinya rendah. Pada awalnya
penyakit ini oleh Thung dikelompokkan menjadi tiga berdasarkan gejala yang muncul
yaitu: penyakit mosaik I, penyakit mosaik II dan penyakit mosaik III. Namun Bergman
tidak sependapat dan berdasarkan penelitiannya dikatakan yang mungkin ditularkan oleh
virus hanyalah tipe mosaik I dan olehnya dibedakan atas tiga tipe yaitu: mosaik IA, mosaik
IB dan mosaik IC.
Gejala. Tanaman yang terinfeksi terhambat pertumbuhannya, tulang-tulang daun
menguning, anak-anak daun menyempit dan pucuk serta tepi daun menguning. Sedangkan bagian tengah daun masih berwarna hijau. Pertumbuhan polong sangat berkurang
(Gambar 2)
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Gambar 2. Gejala penyakit virus mosaik pada kacang tanah.

Penyebab penyakit Hingga saat ini belum teridentifikasi.
Diagnosis: Hingga saat ini baru diketahui dapat menginfeksi kacang tanah.

Penyakit virus Keriting
Penyakit keriting atau rugose leaf curl pada kacang tanah dilaporkan pertama kali pada
tahun 1975 oleh Triharso. Sebarannya terbatas dan secara ekonomi kurang begitu
penting.
Gejala. Tanaman sakit ujung daunnya meruncing, lebih tebal, ukurannya lebih kecil,
bagian tengahnya berwarna lebih hijau, tetapi tepinya pucat. Permukaan daun tidak rata,
tetapi tidak seperti pada penyakit kerupuk, tulang-tulang daunnya tidak menebal (Gambar
3). Sel-sel epidermis rusak. Di dalam sel-sel terdapat kristal yang merupakan ciri khas dari
sel tumbuhan yang terserang virus. Di dalam sel-sel floem terdapat kalosa (Triharso 1975).
Penyebab penyakit. Virus penyebab penyakit belum diketahui.

Gambar 3. Gejala penyakit keriting (rugose) pada tanaman kacang tanah.
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Penyakit Virus Belang
Penyakit virus belang ditemukan tersebar luas di sentra-sentra produksi kacang tanah
di Amerika (Demski et al. 1975), India (Reddy et al. 1978), Sudan (Ahmed 1984),
Indonesia maupun dunia. Di Indonesia penyakit ini pertama kali dilaporkan sekitar tahun
1970. Kerugian hasil yang diakibatkan sekitar 29,6%. Pada kultivar yang rentan kerugian
hasil dapat mencapai 70%. Penyakit ini sudah tersebar luas dan potensi menurunkan hasil
sangat tinggi, oleh karena itu secara ekonomis, penyakit belang dinyatakan sebagai
penyakit yang penting.
Gejala. Pada helaian daun terdapat bentuk belang-belang yang tidak beraturan,
berwarna hijau tua dan hijau muda. Ukuran daun tidak begitu berubah dibandingkan
dengan daun sehat. Permukaan daun menjadi tidak rata dengan pinggir daun melengkung
ke atas. Perbedaan tampak pada warna daun terinfeksi mengalami klorosis dan di
lapangan akan nampak lebih kekuningan. Infeksi yang terjadi saat tanaman masih muda
sering menyebabkan timbulnya gejala berupa belang dengan cincin-cincin klorosis
(Gambar 4)
Penyebab penyakit. R/* */*:E/E:S/C,Ve/Ap. Triharso (1975) menyebutnya sebagai
virus belang kacang tanah atau Groundnut mottle virus dengan kode GMV-y. Sedangkan
peneliti lainnya menyebut Peanut mottle virus (PMoV)(Roechan et al. 1978). Zarah virus
berbentuk batang lentur dengan panjang sekitar 750 nm dan lebar 13 urn. Termasuk ke
dalam kelompok virus POTY (potyvirus). Dalam sitoplasma sel-sel mesofil ditemukan
adanya badan-badan inklusi berbentuk cakra (pinwheel inclusion), melingkar, berkepingkeping dan di dekatnya terdapat zarah-zarah virus tersebut.
Diagnosis. Lesio lokal berwarna merah kecoklatan dihasilkan pada daun Phaseolus
vulgaris (kultivar Top Crop, Tendergreen atau Prince) yang diinokulasi secara mekanis.
Sedangkan pada Pisum sativum virus menghasilkan gejala pada tulang-tulang daun dan
diikuti dengan mosaik sistemik.
Antisera yang spesifik untuk PMoV telah tersedia. Secara serologi, PMoV berbeda
dengan virus-virus POTY yang muncul secara alami pada kacang tanah, seperti Peanut
stripe virus, Peanut green mosaic dan Groundnut eyespot.

Gambar 4. A. Gejala belang, B. Zarah PmoV berbentuk benang lentur (13x800 nm),
C. Badan inklusi berbentuk cakram.
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Penyakit Virus Nekrosis Tunas
Di Indonesia, keberadaan penyakit virus dengan gejala nekrosis pada tunas diamati
pada beberapa tanaman kacang tanah di Kebun Percobaan Cikemeuh, Bogor pada sekitar
tahun 1985. Hasil pengamatan dengan mikroskop elektron pada preparat celupan daun
(leaf dipping) dengan pengecatan 2% asam fosfotungtat (phosphotungstic acid) dan irisan
ultra tipis jaringan daun tanaman sakit ditemukan zarah virus berbentuk isometrik dengan
diameter sekitar 60–70 nm (Harjosudarmo dan Saleh 1985). Namun sayangnya, identifikasi virus secara lengkap hingga kini belum selesai dilakukan. Oleh karena itu informasi
tentang keberadaan dan arti penting penyakit nekrotik tunas (bud necrotic) pada kacang
tanah belum banyak diperoleh.
Di India, Nepal, China, Amerika Serikat dan Australia, penyakit nekrosis tunas (bud
necrotis) yang disebabkan oleh Peanut bud necrotic virus (PBNV) mengakibatkan kerugian
hasil yang serius (Reddy et al. 1991). Bila infeksi virus terjadi saat tanaman masih muda
sering tanaman tidak menghasilkan biji. Virus tersebut pertama kali diidentifikasi tahun
1941 di Brasilia.

Gambar 5. A. Gejala infeksi PBNV pada daun kacang tanah, B. Gejala nekrosis
pada pucuk tanaman, dan C Zarah PBNV.

Gejala. Gejala yang dihasilkan sangat bervariasi, tetapi gejala cincin klorotik selalu
tampak pada daun terinfeksi. Tanaman yang terinfeksi awal mengerdil dan cabang-cabang
dekat daun mengalami distorsi dan belang. Tanaman dewasa gejala kerdil tidak begitu
tampak dan terjadi cabang-cabang proliferasi. Cincin klorotik dan belang pada daun muda
sering muncul sekitar 40 hari setelah tanam. Pucuk/tunas nekrosis menyebar ke petiol dan
batang dan sering mengakibatkan kematian (Gambar 5). Tanaman terinfeksi tidak menghasilkan polong, dan kalau terbentuk jumlah dan ukurannya lebih kecil. Biji terinfeksi
menunjukkan gejala belang (Reddy et al. 1991).
Penyebab penyakit. Penyakit pucuk nekrosis disebabkan oleh virus nekrosis tunas
kacang tanah (Peanut bud necrosis virus =PBNV) yang sebelumnya dikenal dengan nama
virus bercak layu tomat atau Tomato spotted wilt virus (TSWV). Virus ini mirip dengan
virus hewan dari kelompok Bunyaviridae. Strukturnya unik bila dibandingkan dengan
virus tanaman lainnya. Partikel berbentuk spherical, dengan garis tengah sekitar 70–90
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nm, dikelilingi oleh selaput lipoprotein. Pada irisan ultra tipis TSWV tersebar antara
membran dari retikulum endoplasmik. Sitoplasma sel terinfeksi juga mengandung badan
inklusi.
Diagnosis. Beberapa metode telah digunakan untuk mendeteksi TSWV, dan yang terakhir menggunakan ELISA dan mikroskop elektron. Inokulasi secara mekanik akan
menghasilkan gejala lesio nekrotik atau klorotik pada Vigna unguiculata dan gejala lesio
nekrotik pada Petunia hybrida (Reddy et al. 1991).

Penyakit virus Bilur
Penyakit ini pertama kali dilaporkan pada tahun 1984 oleh Demski di Amerika Serikat
dan diduga berasal dari biji-biji yang berasal dari China (Demski et al. 1984). Pemberian
nama stripe berdasarkan atas gejala berupa garis klorotik terputus-putus sepanjang tulang
daun lateral dari daun-daun muda. Walaupun kemudian ternyata kebanyakan isolat menyebabkan gejala belang-belang berwarna hijau pada daun termuda. Pada saat sekarang,
penyakit bilur dilaporkan telah menyebar dan menginfeksi pertanaman kacang tanah di
Amerika Serikat, Jepang, Korea, China, India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Philipina,
Indonesia, dan Senegal (Demski et al. 1993).

Gambar 6. A. Gejala Peanut Stripe virus (PStV), B. Zarah virus PStV berbentuk
batang lentur 13 x 800 nm, dan C. Badan inklusi berbentuk cakram.

Di Indonesia, penyakit virus bilur pertama kali dilaporkan pada tahun 1986 berdasarkan pada munculnya gejala seperti belang-belang dengan cincin klorotik pada daun
kacang tanah. Gejala tersebut mirip dengan gejala penyakit belang yang disebabkan oleh
PMoV, namun pada uji serologi tidak bereaksi dengan antiserum PMoV. Di Indonesia
ditemukan dua macam gejala yaitu berupa garis klorotik dan belang-belang, namun
gejala belang ditemukan lebih dominan. Secara visual gejala bilur sulit dibedakan
dengan gejala belang. Perbedaan hanya dapat dilihat melalui uji infektivitas dan uji
serologi. Pemberian nama bilur untuk penyakit yang disebabkan oleh PStV diusulkan
oleh Semangun (1991). Menurut Akin (1998) berdasarkan tipe gejala pada daun
kacang tanah, dari 15 isolat virus yang dikumpulkan dari 12 propinsi di Indonesia,
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dibedakan menjadi lima kelompok yaitu: mild mottle, blotch, severe blotch stripe,
chlorotic ring mottle dan stripe.
Penyebab penyakit. Penyakit Bilur disebabkan oleh virus stripe kacang tanah atau
Peanut stripe virus (PStV). Zarah virus berbentuk batang lentur dengan panjang sekitar
750 nm dan lebar 13 nm, termasuk ke dalam kelompok virus POTY (potyvirus). Dalam
sitoplasma sel-sel mesofil ditemukan adanya badan-badan inklusi berbentuk cakram
(pinwheel inclusion).
Diagnosis. Semua isolat PStV menghasilkan gejala berupa lesio lokal pada daun
tanaman Chenopodium amaranticolor dan C. quinoa yang diinokulasi secara mekanis.
Tidak seperti pada PMoV, PStV tidak menunjukkan gejala pada P. vulgaris kultivar Top
Crop. PStV bereaksi sangat kuat dengan antiserum virus Black eye cowpea mosaic,
Clover yellow vein dan Soybean mosaic yang semuanya tergolong kelompok virus
POTY dan tidak bereaksi dengan antiserum PMoV.

Penyakit Virus Belang Samar
Pertanaman kacang tanah yang secara alami terinfeksi di lapangan oleh CMMV telah
dilaporkan di banyak negara Asia dan Afrika. Di India penyakit ini dilaporkan pada kacang
tanah pada tahun 1984, sementara di Indonesia baru sekitar tahun 1987 (Iizuka et al.
1984; Saleh et al. 1989). Tingkat infeksi umumnya rendah namun dapat mencapai 30%
bila kacang tanah berdampingan dengan tanaman lain terutama kedelai dan kacang
tunggak yang rentan terhadap CMMV. Peningkatan populasi kutu kebul, Bemisia tabaci,
yang semakin tinggi menyebabkan tingkat infeksi di lapangan semakin tinggi, mengingat
kutu kebul, yang bertindak sebagai vektor dari CMMV juga menggunakan kacang tanah
sebagai tanaman inangnya.
Gejala. Daun kacang tanah yang terinfeksi mula-mula menunjukkan gejala bercakbercak klorotik. Pada infeksi lanjut, daun mengalami nekrotik terutama pada bagian tulang
daun, bagian tepi dan ujung daun melengkung ke bawah. Permukaan daun bagian bawah
berwarna kecoklatan (Gambar 7).
Penyebab penyakit. R/1: */*: E/E: S/*

Gambar 7. A. Gejala CMMV pada kacang tanah, B. Zarah CMMV, dan
C. Badan inklusi berbentuk seperti sisir (C).
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Penyakit virus belang samar kacang tunggak disebabkan oleh Cowpea mild mottle
virus (CMMV). Virus ini pertama kali diidentifikasi di Ghana oleh Brunt dan Kenten
(1973) pada tanaman kacang tunggak yang menunjukkan gejala belang samar. Zarah
virus berbentuk batang atau batang agak kaku dengan panjang sekitar 610 nm dan lebar
13 nm. Termasuk ke dalam kelompok virus CARLA (carlavirus). Dalam sitoplasma sel-sel
mesofil ditemukan adanya badan-badan inklusi berbentuk seperti sisir yang di dalamnya
terkandung partikel virus (Thongmearkom et al. 1984).
Diagnosis. CMMV menghasilkan gejala lesio lokal pada tanaman Beta vulgaris dan
C. amaranticolor. Antiserum untuk CMMV telah tersedia di banyak negara dan CMMV
juga bereaksi dengan antiserum Groundnut crinkle virus.

PENULARAN VIRUS KACANG TANAH
Penularan virus dari satu tanaman ke tanaman lain dapat terjadi karena penyambungan (grafting) pucuk/tunas tanaman sakit ke batang bawah tanaman sehat. Pada
tanaman kacang tanah, penularan dengan cara grafting hanya terjadi secara buatan di
rumah kaca, namun pada tanaman hortikultura (misalnya tanaman jeruk) penularan virus
Tristeza dapat terjadi pada saat melakukan okulasi dengan tunas tanaman yang terinfeksi
virus.
Selain dengan cara penyambungan, penularan virus juga dapat terjadi melalui
perlukaan secara mekanis, baik itu akibat kegiatan manusia saat pemeliharaan tanaman
ataupun gesekan di antara daun tanaman sakit dengan tanaman sehat. Pada tanaman
kacang tanah, cara penularan ini hanya terjadi di laboratorium dengan menggosokkan
ekstrak daun tanaman sakit dalam larutan buffer fosfat ke daun tanaman sehat. Hal ini
disebabkan virus-virus tanaman kacang tanah termasuk virus yang lemah, mudah rusak
dan patogenisitasnya rendah. Namun pada Tobacco mosaic virus (TMV) dan Potato virusX (PVX) yang sangat stabil, penularan TMV dan PVX dapat terjadi secara tidak sengaja
pada saat petani melakukan pemeliharaan tanaman.
Di alam, penularan virus tanaman banyak dilakukan organisme penularnya (vektor)
terutama artropoda, nematoda, cendawan, dan tumbuhan parasit tingkat tinggi. Namun
untuk virus kacang tanah, penularan virus di lapangan dilakukan oleh serangga dari jenis
Aphis sp, Orosius sp, Thrips sp, dan Bemisia sp. (Gambar 8). Berdasarkan hubungannya
dengan vektor penularnya, virus tumbuhan dikelompokkan menjadi tiga yaitu: (1) virus
persisten; (2) virus non-persisten; dan (3) virus semi-persisten. Penularan masing-masing
virus tanaman kacang tanah terdapat pada Tabel 2.
Virus yang non-persisten dapat ditularkan oleh serangga penularnya dengan mudah
dalam waktu yang sangat singkat (beberapa detik hingga beberapa menit), namun
serangga penular tersebut akan segera kehilangan daya infeksinya setelah mencucukkan
stiletnya ke satu atau beberapa tanaman lain. Sebaliknya pada virus persisten, serangga
penular memerlukan suatu periode waktu tertentu untuk dapat menularkan virus yang
diisapnya (periode inkubasi). Tetapi jika serangga tersebut telah infektif, maka kemampuan menularkan virus tidak hilang sampai akhir hidupnya. Virus semi-persisten memiliki
sifat di antara keduanya. Sebagian besar virus-virus yang menginfeksi kacang tanah
tergolong virus yang non-persisten.
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Cara penularan lainnya dapat melalui serbuk sari yang berasal dari tanaman sakit dan
biji. Umumnya penularan virus melalui biji akan terjadi apabila tanaman induknya telah
terinfeksi virus pada saat jauh sebelum berbunga.
Tabel 2. Penularan penyakit virus kacang tanah
Penularan
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

–

Nonpersisten
?

Vektor
Semiper
sisten
?

–

–

–

–

+
+

–
+

–
+

?
Aphids

?
–

Peanut bud necrosis virus

+

+

–

–

–

Peanut stripe virus
Cowpea mild mottle virus

+
+

+
+

+
–

Aphids
–

–
B. tabaci

Virus

Grafting

Meka
nis

Biji

Peanut rugose

+

–

Peanut mosaic virus

+

Peanut crincle
Peanut mottle virus

Persisten
?
O.argenta
tus
?
–
Thrips
spp.
–
–

Keterangan: + = ditularkan, – = tidak ditularkan, ? = tidak diketahui.

Penyakit Virus Kerupuk
Triharso (1975) berhasil menularkan virus penyebab penyakit kerupuk dengan cara
penyambungan, dan belum diketahui cara penularan yang lain.

Penyakit Virus Mosaik
PMV tidak ditularkan melalui benih tanaman sakit dan tidak dapat ditularkan secara
mekanis. Selain dengan cara penyambungan, penularan dapat dilakukan dengan vektor
Orosius argentatus, secara persisten dan terbatas hanya pada kacang tanah.

Penyakit Virus Keriting
Seperti halnya pada penyakit virus kerupuk, Triharso (1975) hanya dapat menularkan
virus keriting dengan cara penyambungan.

Penyakit Virus Belang
Selain dengan cara penyambungan, PMoV dengan mudah dapat ditularkan dengan
inokulasi mekanis atau inokulasi sap. PMoV juga ditularkan oleh beberapa spesies aphid
secara non-persisten seperti Aphis craccivora, A. gossypii, Myzus persicae, Hyperomyzus
lactuae, Rhopalosiphum padi, dan R. maydis (Paguio dan Kuhn 1976; Highland et al.
1981). Penularan virus lewat benih berkisar dari 0 hingga 8,5%, bergantung pada genotipe, strain virus dan lingkungan. Pada biji yang terinfeksi, virus ditemukan pada embrio,
dan tidak ditemukan pada kotiledon dan kulit biji (Adam dan Kuhn 1977). Tetapi Bharatan et al. (1984) dengan menggunakan teknik ELISA, dapat mendeteksi PMoV dari
ekstrak jaringan kotiledon dan embrio. PMoV juga dideteksi pada 30% sampel ekstrak kulit
biji. Penularan PMoV pada kacang tanah berbiji kecil sekitar 3,7%, lebih tinggi dibandingkan pada biji besar yang hanya berkisar 0,0–0,9% (Paguio dan Kuhn 1974). PMoV
juga tular benih pada kacang hijau dan kacang tunggak tapi tidak pada kedelai.
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Penyakit Virus Tunas Nekrosis
PBNV dapat ditularkan secara penyambungan, tetapi tidak ditularkan lewat benih.
Thrips menularkan virus secara persisten dengan sangat efisien. Paling tidak lima spesies
thrips dapat menularkan TSWV yaitu: Frankliniella schultzei (Trybom.), F. fusca (Hinds.),
F. occidentalis (Perg.), Scirtothrips dorsalis Hood, Thrips tabaci, Thrips palmi Lind (Reddy
et al. 1991; Wightman et al. 1995).

Gambar 8. A. Orosius argentatus, B. Koloni Aphis craccivora, C. koloni Aphis glycines,
D. Thrip spp. E. Koloni Bemisia tabaci.

Penyakit Virus Bilur
PStV dengan mudah dapat ditularkan dengan inokulasi mekanis atau oleh serangga
vektor. A. craccivora dan M. persicae merupakan vektor yang paling efektif dan efisien
(Sreenivasulu dan Demski 1988). Penelitian di Indonesia menyatakan A. craccivora vektor
yang paling efektif dan efisien. Studi penularan menggunakan berbagai spesies aphid
diketahui sekitar 10 spesies aphid dapat menularkan PStV ke kacang tanah yaitu: Aphis
craccivora, A. gassypii, A. pomi, A. glycine, Myzus persicae, Rhopalosiphum padi, R. Maydis, Schizapis rotundiventris, Trichosiphonaphis, dan Hysteroneura setariae (Suprapto
1991).
Penularan virus lewat benih berkisar dari 1,25–3,62%, bergantung pada umur tanaman
saat terinfeksi, genotipe, dan lingkungan. Adanya infeksi PStV pada benih kacang tanah
dapat dideteksi dengan ELISA, Reverse transcription-Polymerase chain reaction (RT-PCR)
(Bharathan et al. 1984; Culver dan Sherwood 1988; Gillaspie et al. 2000; 2007). Di dalam
biji, PStV dideteksi di dalam embrio dan kotiledon. Persentase penularan virus pada
kacang tanah berkisar antara 5–20%. Penularan PStV pada kacang tanah berbiji kecil
lebih tinggi dibandingkan pada biji besar (Xu et al. 1991).

Penyakit Virus Belang Samar
CMMV dapat ditularkan secara inokulasi mekanis dengan ekstrak daun sakit, juga ditularkan oleh kutu kebul, Bemisia tabaci secara non-persisten (Muniyappa dan Reddy
1983). Di Ghana, CMMV dilaporkan ditularkan melalui benih kacang tunggak, demikian
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juga di Thailand dilaporkan ditularkan melalui benih kedelai meskipun dengan persentase
penularan yang sangat rendah. Namun hasil penelitian di Indonesia, isolat CMMV yang
berasal dari Indonesia tidak tertular lewat benih kacang tanah maupun kedelai (Horn et al.
1991).

ARTI PENTING VIRUS TANAMAN
Arti ekonomi suatu penyakit virus ditentukan oleh luas penyebaran dan besarnya
intensitas serangan pada pertanaman serta kehilangan hasil yang ditimbulkannya. Kecepatan perkembangan penyakit dalam satuan waktu dan musim tanam merupakan indikator dari penting atau tidaknya suatu penyakit.
Sejumlah virus tanaman telah diketahui dan beberapa di antaranya punya arti penting
secara ekonomi. Kacang tanah dapat terinfeksi secara tunggal atau lebih oleh virus, seperti
kombinasi infeksi PStV dan CMMV. Besarnya kerugian yang disebabkan oleh virus sangat
bervariasi dan bergantung pada banyak faktor.
Tanaman yang terinfeksi mungkin tidak menghasilkan karena mati atau bagian
tanaman yang akan dipanen hilang. Walaupun tanaman sakit dapat bertahan namun
pada umumnya hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan yang sehat.
Faktor-faktor yang berpengaruh pada besar/kecilnya kerugian hasil adalah:
1. Strain virus
2. Varietas kacang tanah yang ditanam
3. Stadia pertumbuhan saat terinfeksi
4. Pola/strategi perlindungan yang diterapkan.
Stadia pertumbuhan saat tanaman terinfeksi merupakan faktor terpenting dan kerugian
hasil sering proporsional dengan faktor tersebut. Ditinjau dari infeksi tunggal, maka TSWV,
Keriting dan Kerupuk dapat menyebabkan kerugian hasil yang tinggi bahkan menyebabkan kematian tanaman. Namun tingkat penyebaran penyakit dalam satuan luas tidak
tinggi. Bila ditinjau dari besarnya tingkat infeksi di lapangan, maka PStV dan CMMV dapat
menyebabkan persentase tanaman terinfeksi mencapai 100%.
Di Indonesia, penyakit Kerupuk, Keriting dan Mosaik, secara individual dapat mengakibatkan kerugian hasil yang tinggi karena tanaman sama sekali tidak menghasilkan
polong. Menurut Triharso (1975), dengan membandingkan hasil tanaman sakit dan
tanaman sehat di lapang, kerugian hasil kacang tanah akibat penyakit Keriting, Kerupuk
dan Mosaik berturut-turut dapat mencapai 19,9%, 29,95%, dan 39,64%. Namun keberadaan dan tingkat kejadian penyakit (diseases incidence) sangat rendah, sehingga secara
keseluruhan ketiga penyakit virus tersebut tidak mempunyai arti ekonomi yang penting.
Penyakit Virus Belang yang disebabkan oleh PMoV, kejadian penyakit belang pada
kacang tanah beragam dari waktu ke waktu maupun dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Di
Indonesia, Triharso (1975) melaporkan bahwa PMoV dapat mengakibatkan kerugian hasil
sampai 26,61%. Di Sudan pada tahun 1977 dan 1978, serangan penyakit virus belang
cukup berat dan diperkirakan menimbulkan kerugian hasil berturut turut 2,3 dan 1,0 juta
pound Sudan (Ahmed 1984). Di Georgia, Amerika Serikat infeksi PMoV pada tahun 1971
dan 1972, berturut-turut 75–90% dan 24–44% dan menimbulkan kehilangan hasil antara
20–25% (Paguio dan Kuhn 1973). Infeksi awal mengakibatkan kehilangan hasil yang lebih
besar dibandingkan infeksi yang lambat. Tanaman yang terinfeksi PMoV juga menghasilkan biji kecil lebih banyak dibanding tanaman sehat, dan penularan PMoV lewat biji
kecil 3,7%, lebih kecil dibanding 0,0–0,9% pada biji yang besar.
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Di Indonesia, kerugian hasil kacang tanah akibat infeksi PBNV belum diketahui dengan
baik. Namun di luar negeri, PBNV diketahui tersebar luas di sebagian besar negara
penghasil kacang tanah di Asia, Australia dan Amerika dan menimbulkan kerugian hasil
yang nyata. Infeksi awal dapat mengakibatkan tanaman tidak menghasilkan polong sama
sekali. Di India, serangan PBNV di sentra produksi kacang tanah bervariasi antara 5–80%
dan mengakibatkan kehilangan hasil hingga 50% (Reddy et al. 1983). Menurut Sunkad
dan Naik (2013), penurunan hasil dan kualitas kacang tanah sangat ditentukan oleh umur
tanaman pada saat terinfeksi PBNV. Apabila tanaman terinfeksi PBNV pada umur 30 hari,
hasil polong kering, bobot 100 biji, kandungan minyak, berturut-turut turun hingga 95%,
61,8%, dan 74,6%.
Penyakit Virus Bilur yang disebabkan oleh PStV merupakan salah satu penyakit virus
yang paling sering ditemukan pada tanaman kacang tanah terutama pada pertanaman
musim kemarau sejalan dengan meningkatnya populasi aphids. Kehilangan hasil kacang
tanah akibat infeksi PStV ditentukan oleh varietas, strain virus, umur tanaman pada saat
terinfeksi dan faktor lingkungan. Lynch et al. (1988) melaporkan bahwa infeksi PStV pada
kacang tanah tipe Florunner tidak nyata mengurangi hasil kacang tanah. Tetapi penelitian
di Indonesia menunjukkan bahwa infeksi alami oleh PStV dapat mengakibatkan kehilangan hasil 10–50%, tergantung umur tanaman pada saat terinfeksi. Infeksi PStV pada
tanaman berumur 10 minggu ke atas tidak nyata mengurangi hasil (Saleh et al. 1989;
Wakman et al. 1989). Kehilangan hasil kacang tanah akibat infeksi PStV juga ditentukan
oleh varietas kacang tanah, sebagaimana dilaporkan oleh Sudarsono et al. (1996), bahwa
kehilangan hasil kacang tanah varietas Komodo yang diinokulasi PStV pada umur 10 hari
setelah tanam dapat mencapai hingga 53,2%, sementara pada varietas Banteng yang
tahan, kehilangan hasilnya tidak nyata.
Selain pengurangan hasil, infeksi PStV juga mengakibatkan perubahan komposisi kimia
biji kacang tanah. Ross et al. (1989) melaporkan bahwa kandungan glukose, fruktose dan
total karbohidrat meningkat dibanding biji dari tanaman sehat, tetapi protein dan total
senyawa fenol terlarut mengalami penurunan.
Di Indonesia, penelitian kehilangan hasil kacang tanah akibat infeksi CMMV telah
dilakukan oleh beberapa peneliti. Saleh dan Wardani (2001) melaporkan bahwa infeksi
CMMV menyebabkan kehilangan hasil biji sebesar 34–50%. Kacang tanah varietas Kancil
lebih toleran terhadap infeksi CMMV dibanding varietas Turangga dan Sima. Saleh et al.
(2004) melaporkan bahwa infeksi CMMV dapat mengakibatkan penurunan bobot biji
7,61%–66,38%. Infeksi CMMV pada umur muda mengakibatkan kehilangan hasil yang
lebih tinggi dibanding infeksi pada umur yang lebih tua. Varietas Kancil relatif tahan, diikuti oleh varietas Bison, Sima dan Domba. Periode kritis varietas Kancil dan Bison terhadap infeksi CMMV adalah tiga minggu, sedangkan varietas Sima dan Domba adalah dua
minggu.
El Hassan et al. (1997) melaporkan bahwa CMMV merupakan penyakit penting pada
kacang tanah di Sudan. Pada tingkat serangan yang berat, kehilangan hasil dapat mencapai 60%, bahkan apabila infeksi terjadi pada awal pertumbuhan tanaman tidak menghasilkan polong sama sekali.

EPIDEMIOLOGI PENYAKIT VIRUS
Epidemiologi mengkaji perkembangan patogen dalam ruang dan waktu sebagai akibat
adanya interaksi antara tanaman inang, virus, vektor dan lingkungan baik fisik maupun
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biologi. Secara umum dapat digambarkan seperti Gambar 9, berupa sebuah bagan segitiga penyakit dan di dalamnya terlibat sejumlah faktor ekologi.
Epidemiologi dalam terapannya digunakan untuk memecahkan masalah penyakit
hingga penyusunan konsep pengendalian yang efektif dan praktis. Epidemiologi pada
hakekatnya adalah landasan dasar bagi pengambilan atau penyusunan strategi/konsep
pengendalian terhadap patogen penyebab penyakit baik disusun secara tunggal maupun
terpadu. Bioekologi virus maupun vektornya dikaji keterkaitannya serta hubungan-hubungan simbiotiknya terhadap tanaman inang utama, inang pengganti, inang pilihan dan
kondisi lingkungan yang mempengaruhinya. Dibandingkan dengan patogen lainnya, epidemiologi penyakit virus jauh lebih rumit karena adanya tingkat kekhususan virus-vektor
yang tinggi bahkan obligat. Berbagai bentuk analisis telah dicobakan untuk mempelajari
epidemiologi penyakit virus untuk mengkuantitatifkan bentuk-bentuk penyebaran virus
dalam ruang dan waktu. Pola penyebaran virus ke dalam dan di antara pertanaman dianalisis dan dianalogkan dalam bentuk bunga majemuk (compound interest). Sehingga
pengaruh lingkungan seperti arah angin, kondisi iklim, jenis vektor, jumlah vektor dan
aktivitas terbang vektor terhadap penyebaran virus dan pembandingan perilaku pada
virus-virus yang berbeda mendapat perhatian yang lebih dalam kajian-kajian epidemiologi
virus tanaman.

Gambar 9. Segitiga penyakit yang disebabkan oleh virus tumbuhan.

Informasi yang cukup untuk satu jenis penyakit dapat digunakan untuk meramal kemungkinan terjadinya epidemi di suatu tempat, sehingga langkah-langkah dini dapat
diterapkan oleh petani.
Tiga faktor utama yang berperan dalam perkembangan penyakit adalah sumber
inokulum awal, laju infeksi dan lamanya tanaman berada dalam kondisi tersebut, seperti
digambarkan pada persamaan matematis mengikuti hukum bunga majemuk (van der
Plank 1963) sebagai berikut:
Xt=Xoert
Xt = proporsi penyakit pada waktu t
Xo = sumber penular (inokulum) awal
e = konstanta (2,7182818)
r = laju infeksi (infection-rate)
t = waktu lamanya infeksi
Persamaan di atas menggambarkan pola perkembangan penyakit yang bersifat bunga
majemuk seperti penyakit kacang tanah yang disebabkan oleh patogen virus. Dalam
prakteknya ketiga faktor (Xo, r dan t) bekerja sekaligus, namun dalam epidemiologi kita
dapat mempelajari faktor mana yang paling dominan dalam hubungannya dengan sifat
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perkembangan penyakit. Faktor t berhubungan dengan umur tanaman dan waktu tanam
dan makin lama tanaman berada di lapangan resiko terinfeksi semakin besar. Faktor Xo
erat kaitannya dengan ketersediaan sumber infeksi di lapang pada saat awal (Thresh
1981). Secara umum untuk menekan ketersediaan sumber inokulum di lapang dilakukan
tindakan sanitasi dan eradikasi, varietas tahan, dan menanam benih sehat. Faktor laju
infeksi penyakit virus dapat ditekan dengan pengendalian vektor, pemberian bahan mulsa
yang menolak vektor (mulsa plastik/aluminium), menanam tanaman penghalang, rotasi
tanaman, dan menanam varietas tahan. Usaha kita adalah menyederhanakan fenomena
epidemi suatu penyakit dengan memanipulasi ketiga faktor tersebut. Untuk penyakit tipe
bunga majemuk laju infeksi penyakit tergolong tinggi, sehingga perkembangan penyakit di
lapangan meluas dengan cepat akibat hadirnya vektor penular. Penyakit virus kacang
tanah umumnya ditularkan oleh vektor yang populasi dan aktivitas terbangnya tinggi terutama pada musim kemarau.

PENGENDALIAN PENYAKIT VIRUS KACANG TANAH
Di Indonesia, petani kacang tanah berharap dapat melindungi pertanamannya dari
kemungkinan terinfeksi oleh kompleks hama dan penyakit. Tindakan tersebut amat erat
kaitannya dengan jenis varietas yang ditanam, umur tanaman saat akan dilakukan
tindakan, kondisi lingkungan serta perilaku petani terutama pengetahuan praktis tentang
virus-virus tanaman.
Polatanam pada areal yang luas dengan petakan-petakan kecil milik petani yang berbeda akan mempersulit pengambilan keputusan untuk pengendalian. Berdasarkan kajian
epidemiologi terutama tentang bioekologi virus dan vektornya, manusia dapat berperan
dalam mempengaruhi pola-pola alami siklus penyakit yang disebabkan oleh virus tanaman. Setiap virus memerlukan strategi pengendalian tersendiri dalam penanganannya.
Mengobati tanaman yang telah terinfeksi virus di lapangan adalah tidak mungkin
karena sampai sekarang belum tersedia obat-obat yang efektif menekan/menginaktifkan
virus, tanpa mempengaruhi metabolisme tanaman. Hingga saat ini upaya pengendalian
penyakit virus lebih diusahakan pada upaya mengurangi/menghilangkan sumber infeksi di
dalam dan di luar pertanaman, membatasi laju penyebaran vektor dan mengurangi
pengaruh infeksi terhadap hasil panen atau meningkatkan ketahanan tanaman (Zitter
1980).
Proses epidemi penyakit yang disebabkan oleh virus tanaman bergantung pada jumlah
inokulum pada saat infeksi, fluktuasi populasi dan aktivitas terbang serangga vektor bersayap dan kerentanan inang terhadap kemungkinan infeksi virus. Sehingga besar kecepatan perkembangan penyakit di lapangan dapat ditentukan.
Ketahanan terhadap virus merupakan salah satu metode terbaik untuk pengendalian
penyakit, namun pada umumnya kacang tanah varietas komersial rentan terhadap penyakit yang disebabkan oleh virus. Sejauh ini belum ditemukan kultivar kacang tanah yang
betul-betul tahan terhadap infeksi PMoV, meskipun beberapa nomor Arachis liar (rhizomatous) diketahui imun terhadap infeksi PMoV (Demski dan Sowell 1981). Hasil yang
sama juga dilaporkan di India oleh Rao et al. (1991), bahwa beberapa jenis Arachis liar
seperti A. cardinasii, A. chacoense, A. paraguariensis tahan terhadap infeksi PStV. Di Indonesia, usaha mendapatkan kultivar kacang tanah telah dilakukan dengan menyaring lebih
dari 10.000 genotipe terhadap infeksi PStV di lapang, namun tidak didapatkan kultivar
yang tahan (Saleh et al. 1989; Wakman et al. 1989). Selain varietas yang tahan, varietas
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yang toleran juga merupakan alternatif untuk mengendalikan PMoV. Misalnya galur PI
261945 dan PI 261946 yang toleran terhadap infeksi PMoV, tidak menunjukkan kehilangan hasil, sementara pada varietas Star yang rentan terhadap PMoV, kehilangan hasilnya mencapai 31% (Kuhn et al. 1978).
Ketahanan terhadap PMoV dan PStV tersebut ditemukan pada kacang tanah rhizomatous introduksi, A. glabrata, A. diogoi dan spesies Arachis lainnya. Sayangnya kacang
tanah tersebut memiliki jumlah kromosom yang berbeda dengan A. hypogaea dan persilangan secara konvensional tidak dapat menggabungkan ketahanan ini ke dalam varietas
komersial. Teknik biologi molekuler yang lebih baru untuk memanipulasi gen dibutuhkan
untuk memperoleh ketahanan varietas kacang tanah komersial kita.
Di lapangan, sumber inokulum virus dapat berupa tanaman budidaya sejenis, tanaman
budidaya jenis lain ataupun gulma dan tumbuhan yang berada di sekitar pertanaman.
Selain kacang tanah, PMoV dapat menginfeksi kedelai, buncis, kacang panjang, kacang
hijau, kacang tunggak dan beberapa inang gulma seperti orok-orok, Casia tora, dan Boreria hispida (Triharso 1975). Demski et al. (1983) membuktikan bahwa infeksi PMoV secara
alami pada kacang tunggak ternyata sangat mendorong perkembangan epidemi PMoV. Di
Amerika Serikat, Li et al. (1991) membuktikan bahwa PMoV secara alami menginfeksi
bambara groundnut (Voandzeia subterranea) dan menularkan virus melalui biji tanaman
sakit. Di Amerika Selatan, Morales et al. (1991) mengidentifikasi PMoV secara alami
menginfeksi Arachis pintoi dan Stylosanthes sp. Selanjutnya Nischwitz et al. (2007) melaporkan bahwa di Amerika Utara, PMoV secara alami menginfeksi Arachis glabrata.
Penelitian juga membuktikan bahwa selain kacang tanah, PStV dapat menginfeksi
kedelai, buncis, Canavalia gladiata, Sesamum indicum, Trifolium incarnatum, Vigna unguiculata, V. sesquipedalis, Vicia faba, dan Lupinus albus. Beberapa gulma seperti Desmodium sp., Casia occidentalis dan Aeschynomene indica secara alami terinfeksi dan menjadi
inang bagi PStV (Baliadi et al. 1990). Selain kedelai, kacang tunggak, kacang tanah, dan
kacang buncis, virus CMMV juga dilaporkan secara alami menginfeksi tomat, Canavalia
ensiformis, Phaseolus lunatus, Vigna mungo, V. unguiculata, dan Vicia faba. Brito et al.
(2012) baru-baru ini melaporkan bahwa di Venezuela, CMMV menginfeksi secara alami
tanaman Vigna unguiculata subsp. Sesquipedalis. CMMV juga diketahui secara alami
menginfeksi beberapa jenis gulma antara lain Stylosanthes dan Tephrosia sp. (Iwaki et al.
1986).
Adanya tanaman inang lain bagi virus, baik berupa tanaman budidaya maupun gulma,
perlu diperhatikan dalam melakukan pengendalian penyakit virus.
Dalam tulisan ini pengendalian penyakit lebih diarahkan pada penyakit virus bilur
(PStV), virus belang (PMoV) dan virus belang samar (CMMV). Cara-cara pengendalian
yang dapat diterapkan untuk virus kacang tanah berdasarkan bioekologi virus dalam
pola epidemiologinya. Penyakit virus belang, penyakit virus bilur dan penyakit virus
belang samar kacang tunggak merupakan penyakit yang paling dominan dan secara
ekonomi memiliki arti yang penting. Berdasarkan pola epideminya ketiga penyakit di
atas memiliki pola yang hampir sama, kecuali pada penularan virus lewat benih.
PMoV dan PStV sebagai penyebab penyakit virus belang dan virus bilur dapat ditularkan lewat benih sakit, memiliki kisaran inang yang sama dan juga sama-sama ditularkan oleh serangga vektor dari famili Aphidae (Homoptera) terutama A. craccivora
secara nonpersisten.
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Pengendalian Penyakit Virus Belang (PMoV) dan Virus Bilur (PStV)
PMoV dan PStV dapat ditularkan lewat benih sakit, sehingga sumber inokulum awal
penyakit di lapangan berasal dari benih-benih tersebut. Pendapat ini didasarkan atas:
1. PMoV dan PStV dapat ditularkan lewat benih sakit dengan persentase penularan
berkisar antara 0–3%.
2. Tanaman kacang tanah di sekitarnya dapat terinfeksi bila berdekatan dengan
kacang tanah sakit yang berasal dari benih terinfeksi.
3. Jarak penularan PMoV dan PStV relatif dekat, sehingga jumlah tanaman yang terinfeksi terbanyak hingga jarak 50 meter dari sumber infeksi dan pada jarak
selebihnya persentase tanaman terinfeksi sudah sangat rendah.
Untuk mengendalikan/mencegah penyakit belang dan penyakit bilur pada daerah
bukan daerah endemi dapat mengikuti cara-cara berikut:
1. Hindari penanaman kacang tanah secara terus menerus dalam areal yang sama.
2. Gunakan benih yang berasal dari pertanaman yang diketahui tidak menunjukkan
gejala terinfeksi PMoV atau PStV
3. Tanaman yang berasal dari biji-biji yang tertinggal saat panen harus dimusnahkan.
4. Hindarkan penanaman kacang tanah di dekat tanaman lain yang diketahui rentan
terhadap PMoV dan PStV seperti kedelai dan kacang tunggak.
5. Lakukan penyiangan terhadap gulma di sekitar areal yang akan ditanami.
6. Pengaturan saat tanam, dengan menyesuaikan dengan fluktuasi populasi serangga
vektor terutama A. craccivora untuk menghindari populasi puncak pada saat
tanaman masih berumur kurang dari 50 hari.
7. Rotasi tanaman dengan tanaman serealia.
8. Pengendalian serangga vektor dengan insektisida.

Pengendalian Penyakit Belang Samar (CMMV)
Penyakit virus samar kacang tunggak sebenarnya merupakan penyakit yang penting
pada tanaman kedelai. Intensitas serangan penyakit samar kacang tunggak dari tahun ke
tahun terus meningkat, seiring dengan meningkatnya populasi serangga vektornya, B.
tabaci. Pada kondisi pertanaman di petani yang selalu menanam kacang tanah berdekatan dengan areal pertanaman kedelai, CMMV juga dapat menimbulkan masalah
yang cukup serius pada pertanaman kacang tanah. CMMV ditularkan oleh B. tabaci
secara non-persisten atau semi-persisten dan memiliki kisaran inang yang cukup luas.
Satu hal yang menguntungkan virus ini tidak dapat ditularkan lewat benih kacang
tanah. Sumber inokulum awal penyakit ini berada di lapangan, seperti tanaman kedelai, kacang tunggak atau mungkin inang lain dari golongan gulma di sekitar pertanaman. Sehingga secara epidemiologi pola pendekatan diarahkan untuk mengurangi
sumber inokulum ini sebesar-besarnya.
Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.
1. Hindarkan penanaman kacang tanah berdekatan dengan kedelai atau pada lahanlahan yang sebelumnya sudah ditanami kedelai, kacang tunggak atau kacang
tanah.
2. Rotasi tanaman dengan serealia.
3. Pemusnahan sisa-sisa tanaman terdahulu termasuk gulma di sekitar areal perta-
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naman.
4. Amati populasi B. tabaci, untuk dapat segera dilakukan penyemprotan dengan
insektisida bila populasinya cukup tinggi.

Pengendalian Penyakit Virus Nekrotik Tunas (PBNV)
Thrips, selaku vektor utama dari PBNV di lapangan memiliki kisaran inang yang luas
termasuk gulma di sekitar pertanaman kacang tanah. Penyebaran dan pemencaran vektor
di lapangan dibantu oleh angin. Di India, beberapa varietas kacang tanah diketahui
mempunyai tingkat ketahanan terhadap PBNV maupun vektornya, Thrips sp. (Dwivedi et
al. 1995). Pengendalian vektor virus dengan penyemprotan insektisida dapat dilakukan
bila populasi thrips cukup tinggi. Pengendalian PBNV dapat dilakukan dengan cara
sebagai berikut:
1. Menanam varietas kacang tanah yang tahan terhadap infeksi PBNV atau
vektornya.
2. Mengatur waktu tanam agar tidak bersamaan dengan populasi Thrips di lapang
yang tinggi (musim kemarau II) dan menanam dengan jarak tanam yang lebih
rapat.
3. Tumpangsari kacang tanah dengan tanaman yang cepat tumbuh dan bukan inang
PBNV (seperti jagung).
4. Tidak mencabut tanaman yang terinfeksi terutama pada awal pertumbuhan,
karena tindakan ini justru akan meningkatkan serangan PBNV.
5. Pengendalian vektor dengan insektisida, terutama apabila populasi Thrips di
lapang tinggi.

Pengendalian Penyakit Mosaik, Kerupuk dan Keriting
Secara ekonomi ketiga penyakit tersebut tidak begitu penting. Upaya pengendalian
dapat dilakukan dengan pencabutan tanaman sakit, rotasi tanaman dan apabila diperlukan mengendalikan vektor dengan insektisida.
Untuk mendapatkan hasil pengendalian secara optimal disarankan untuk diterapkan
pada skala atau area pertanaman yang luas. Anjuran tersebut berdasarkan atas gambaran
umum di tingkat petani kacang tanah yaitu pada suatu hamparan yang terdiri atas
petakan-petakan kecil milik petani yang berbeda yang melakukan tindakan pengendalian
hanya beberapa petani saja sedangkan petani lainnya tidak. Secara epidemiologi kondisi
seperti itu menyebabkan sumber inokulum tetap ada di lapangan dengan jumlah yang
tinggi dan serangga vektor sebagai agen penular tetap ada dengan tingkat populasi yang
tinggi.

PENUTUP
Hingga saat ini telah diidentifikasi paling tidak terdapat tujuh jenis virus yang
menginfeksi tanaman kacang tanah di Indonesia. Di antara ketujuh penyakit virus tersebut,
penyakit virus belang yang disebabkan oleh Peanut Mottle Virus (PMoV), penyakit virus
bilur (Peanut stripe virus = PStV), penyakit virus belang samar (Cowpea mild mottle virus
= CMMV), dan penyakit virus nekrotik tunas (Peanut bud necrosis virus = PBNV)
merupakan penyakit penting dan sering menimbulkan kerugian yang besar. Karakteristik
virus yang merupakan jazad sub-mikroorganisme yang sangat sederhana dan proses
multiplikasinya tergantung sepenuhnya pada inangnya mengakibatkan belum ditemukan
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bahan dan cara menginaktifkan virus tanpa mempengaruhi metabolisme tanaman
inangnya. Oleh karena itu pengendalian penyakit virus bukan ditujukan untuk menyembuhkan tanaman yang telah terinfeksi, namun lebih ditujukan untuk mencegah infeksi dan
atau mengurangi penyebaran virus di lapangan.
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