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Pendahuluan 

 
Data KEMENKES RI menunjukan bahwa Kasus Corona Virus pada tahun 

2022  mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Pada tanggal 29 April 

2022 diketahui bahwa situasi terkini perkembangan CORONAVIRUS DISEASE 

(COVID-19) terkonfirmasi kasus sebanyak 509,531,232 dengan jumlah kematian 

sebanyak 6,230,357 kasus (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022). 

Pandemik ini disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang dikenal dengan COVID-19. 

Proses analisis filogenetik receptor-binding domain menunjukkan bahwa 

coronavirus memiliki kemiripan dengan SARS-CoV meskipun terdapat beberapa 

perbedaan dalam variasi pada residu utamanya (WHO, 2020). Hal ini yang membuat 

penyakit ini menjadi wabah yang lebih luas dibandingkan wabah SARS (Severe 

Acute Respiratory Syndrome) dan MERS (Middle East Respiratory Syndrome) pada 

saluran pernapasan (Peeri et al, 2020). Coronavirus termasuk dalam kelompok virus 

terbesar dari ordo Nidovirales yang merupakan non-segmented positive-sense RNA 

viruses (Parwanto et al, 2021). Coronavirus memiliki bentuk bulat dengan diameter 

kurang lebih 125 nm dalam penelitian cyro-electron microscopy yang mengandung 

4 protein utama structural yaitu protein S (Spike Protein), M (Membrane Protein), E 

(Envelope Protein), dan N (Nucleocapside Protein) (Lu et al, 2019). Hal ini 

membuat Virus secara agresif menimbulkan gejala pada manusia oleh karena 

morfologi virus yang khas. Karakteristik virus, difokuskan pada urutan genom dalam 

struktur dan fungsi dari protein pada SARS-CoV-2 mengetahui dan menentukan 

lintasan evolusi serta dapat mengidentifikasi cara virus dalam berinteraksi dengan 

protein inang (Khodadadi et al, 2020). 

Virus COVID-19 memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh coronavirus 

lainnya karena dapat menginfeksi sel inang tanpa diketahui oleh reseptor sel inang 

yaitu ACE2 (Angiotensin-Converting Enzyme 2). Enzim ini terdapat di sel epitel 

paru, jantung dan ginjal, sehingga tidak dipungkiri Ketika virus menyerang sel 

tersebut maka terjadi gangguan metabolisme yang berhubungan dengan oksigenasi, 

sirkulasi darah dan metabolism cairan tubuh. Hal ini dapat terjadi karena terdapat 

perubahan pada susunan genom protein SARS- CoV-2. Berdasarkan penjelasan di 

atas maka penulisan studi literatur ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik 

Virus SARS-CoV-2 pada aspek genom, fungsi, dan struktur protein
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Hasil dan Pembahasan 

 

 

 

Topik 

 

 
Latar Belakang 

masalah 

Tujan penelitian 

atau pertanyaan 

atau hipotesis 

dalam penelitian 

tersebut 

 

 

Hasil penelitian 

 

 

Pembahasan 

 

 

Kesimpulan 

Virus Corona 

(2019-nCoV) 

penyebab 

COVID-19 

Pengelompokan  virus 

pada awalnya dipilah ke 

dalam   kelompok- 

kelompok  berdasarkan 

serologi tetapi pada 

penelitian      ini, 

penglompokan  virus 

berdasarkan   berdasar 

pengelompokan 

filogenetik 

Untuk mengetahui 

penyebab 

COVID- 19 dan 

karakteristik 

SARS-CoV-2 

Coronavirus memiliki 4 

protein struktural utama 

yaitu S,M,E, dan N. 

analisis filogenetik 

menunjukkan  virus 

corona termasuk dalam 

subgenus Sarbecovirus 

yang berasal dari 

Betacoronavirus dengan 

panjang cabang relative 

panjang sebagai kerabat 

dari      bat-SL-CoVZC45 

dan     bat-SL-CoVZXC21 

Virus corona berbentuk 

bulat dengan diameter 

sekitar 125 nm seperti yang 

digambarkan dalam 

penelitian menggunakan 

cryo-electron microscopy. 

Partikel virus corona 

mengandung empat protein 

struktural utama, yaitu 

protein S (spike protein) 

yang berbentuk seperti 

paku,         protein         M 

(membrane protein), 

Pemodelan homologi 

mengungkapkan bahwa virus 

corona memiliki struktur receptor 

binding domain yang sama dengan 

SARS-CoV, meskipun terdapat 

variasi asam amino pada beberapa 

residu utama. Meskipun virus 

corona lebih dekat ke bat-SL- 

CoVZC45 dan bat-SLCoVZXC21 

di tingkat genom keseluruhan, 

tetapi melalui analisis filogenetik 

dari     receptor-binding     domain 

ditemukan   bahwa   virus   corona 
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   namun memilik genetic 

yang berbeda dengan 

SARS-CoV. 

protein     E    (envelope 

protein), dan protein N 

(nucleocapside     protein). 

Protein  S   (~150    kDa), 

protein   M   (~25–  30 

kDa),protein   E     (~8–12 

kDa), sedangkan protein N 

terdapat      di       dalam 

nukleokapsid.      Analisis 

filogenetik 

mengungkapkan      bahwa 

virus  corona    termasuk 

dalam           subgenus 

Sarbecovirus  dari   genus 

Betacoronavirus,     dengan 

panjang cabang yang relatif 

panjang    untuk     kerabat 

terdekat bat-SL-CoVZC45 

dan bat-SL-CoVZXC21, 

dan secara genetik berbeda 

dari SARS-CoV 

lebih dekat dengan garis keturunan 

SARS-CoV. (10) Dewasa ini 

WHO memberi nama severe acute 

respiratory syndrome coronavirus 

2 (SARS-CoV-2) yang menjadi 

penyebab penyakit COVID-19. 
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Pneumonia 

Corona 

Infection 

Disease-19 

(COVID-19) 

Patogenesis COVID-19 

belum dijelaskan dengan 

lebih detail sehingga 

penentuan manajemen 

pasien dengan dugaan 

infeksi COVID-19 yang 

tepat untuk menahan 

laju penyakit COVID-19 

untuk menjadi lebih 

kompleks. 

Untuk berbagi 

pengetahuan 

mengenai 

COVID-19 

sehingga     dapat 

menahan laju 

penyakit menjadi 

lebih berat lagi. 

Penelitian ini diambil dari 

beberapa   penelitian 

dibeberapa  jurnal dan 

membahas   mengenai 

virus corona, patogenesis 

infeksi  virus dan 

penularan  COVID-19, 

manifestasi klinis yang 

dibahas dalam beberapa 

penelitian yang ditemui, 

dan pencegahan dan 

pengendalian 

infeksi(PPI). 

Mengenai penjelasan virus 

corona,   peneliti 

menjelaskan bahwa Virus 

Corona  merupakan 

keluarga Coronaviridae, 

virus dengan untaian tung- 

gal, positive-sense RNA 

genome sekitar 26-32 kb 

dan merupakan genom 

terbesar untuk virus RNA. 

Istilah coronavirus 

berdasarkan penampakan 

virion pada membran virus 

berbentuk   taji-taji 

menyerupai mahkota atau 

dalam Bahasa latinnya 

adalah Corona. Virus 

Corona digolongkan dalam 

subfamily Coronavirinae, 

family         Coronaviridae, 

order Nidovirales. 

Coronavirus infection disease-19 

(COVID-19) saat ini menjadi 

ancaman pandemi di dunia, masih 

banyak hal yang belum diketahui 

tentang virus baru ini dan dunia 

sedang berusaha menahan laju 

penyakit untuk menjadi lebih berat 

lagi. Oleh karena itu penting untuk 

mengetahui perkembangan dari 

virus corona ini. Hal yang perlu 

diperhatikan dan disiapkan yaitu 

mengurangi transmisi penyakit 

dan meningkatkan angka tahan 

hidup. Manajemen COVID-19 

meliputi mengetahui faktor risiko 

komorbid, diagnosis dan 

tatalaksana yang adekuat. 
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    Terdapat empat genera 

virus Corona yaitu 

Alphacoronavirus (αCoV), 

Betacoronavirus (βCoV), 

Deltacoronavirus (δCoV) 

dan Gammacoronavirus 

(γCoV). Analisis evolusi 

menyatakan kelelawar dan 

hewan pengerat merupakan 

sumber genetik sebagian 

besar αCoV dan βCoV. 

Virus COVID 19 adalah 

Betacoronavirus yang 

hampir sama dengan 

corona virus penyebab 

SARS. Virus Corona 

memiliki genom terbesar 

dan banyak mutasi delesi 

dan sering terjadi 

rekombinasi sehingga 

muncul galur baru. 
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Outbreak Of 

Corona Virus 

SARS-CoV berasal dari 

kelelawar liar dan 

termasuk dalam 

golongan beta 

coronavirus yang 

mengandung Severe 

Acute Respiratory 

Syndrome Associated 

Coronavirus (SARS- 

CoV). 

Untuk mengetahui 

secara  detail 

tentang 

perkembangan 

virus korona 

mulai dari Wuhan 

hingga ke seluruh 

dunia. 

Coronavirus 

mengkodekan  lima 

protein struktural dalam 

genomnya Ini adalah 

Spike(S), Membrane(M), 

Envelope(E) 

glikoprotein, 

Hemagglutinin 

Esterase(HE) dan protein 

Nucleocapsid(N). Semua 

protein envelope   dan 

protein N ada di semua 

virion tetapi HE hanya 

ada di beberapa  beta 

coronavirus.     S 

Glikoprotein terletak di 

luar  virion   dan 

memberikan bentuk yang 

khas pada virion. 

Protein S membentuk 

homotrimer, yang 

Replikasi virus corona 

terjadi di sitoplasma sel 

inang. Virus terutama 

mengikat reseptor pada 

permukaan sel melalui 

protein spike (S). Ketika 

protein S terikat pada 

reseptor, struktur 

konformasi terjadi dalam 

struktur dan proses masuk 

ke dalam sel virus dimulai. 

Proses dengan endositosis 

ini bergantung pada pH 

melalui reseptor. 

Pasien dengan penyakit 

ringan dapat datang dengan 

infeksi virus saluran 

pernapasan atas seperti 

batuk kering, demam 

ringan, hidung tersumbat, 

sakit   tenggorokan,   sakit 

Pandemi COVID-19 menyebar ke 

seluruh dunia pada tingkat yang 

mengkhawatirkan. CoV adalah 

keluarga besar virus RiboNuclic 

Acid (RNA) berasa positif, 

beruntai tunggal yang termasuk 

dalam ordo Nidovirales. Ini 

pertama kali dimulai di Wuhan, 

Provinsi Hubei, Cina dan 

kemudian menyebar ke puluhan 

negara lain menjadi pandemi 

global. Ini telah menyebabkan 

lebih banyak infeksi dan kematian 

dibandingkan dengan SARS atau 

MERS. 
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   memungkinkan 

pembentukan  morfologi 

seperti  matahari  yang 

memberi     nama 

Coronavirus. Protein M 

memainkan peran kunci 

dalam regenerasi virion 

dalam sel.  Protein N 

membentuk   kompleks 

dengan mengikat RNA 

genomik dan protein M 

memicu   pembentukan 

virion yang berinteraksi 

dalam     retikulum 

endoplasma ini - 

kompartemen perantara 

aparatus Golgi (ERGIC) 

dengan kompleks ini. 

Masuknya virus SARS- 

CoV-2     S1     berikatan 

dengan    reseptor    pada 

kepala, nyeri otot dan 

malaise. Di antara kasus 

yang terinfeksi, mayoritas 

(81)% ringan 

Pasien dengan penyakit 

berat datang dengan 

pneumonia berat. Sindrom 

gangguan pernapasan akut 

(ARDS) dan syok septik. 
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   permukaan sel inang 

untuk perlekatan virus 

dan S2 membantu dalam 

menyatukan  inang 

dengan virus. Pengikatan 

reseptor dan fusi 

membrane menjadi 

langkah awal dan kritis 

bagi siklus infeksi 

coronavirus. 

  

SARS-CoV-2: 

Characteristics 

and current 

advances in 

research 

Kasus COVID-19 

mencapai lebih dari 6,6 

juta kasus di seluruh 

dunia sehingga perlu 

mengeksplor   lebih 

dalam  mengenai 

karakteristik SARS- 

CoV-2 dari berbagai 

aspek virus baik secara 

manifestasi klinis dan 

metode pengobatan. 

Untuk 

mengeksplorasi 

lebih lanjut 

karakteristik 

SARS-Cov-2. 

Pada SARS-CoV-2 

diketahui bahwa terdapat 

149 situs mutasi dengan 

perbedaan urutan pada 

situs 28.144 genom RNA 

virus. SARS-CoV-2 

dibagi menjadi dua 

subtype yaitu L dan S. 

Tipe L menunjukkan 

penyebaran   yang   lebih 

luas dan mengalami lebih 

SARS-CoV-2 memiliki 

komposisi asam amino dan 

struktur protein yang 

berbeda dengan SARS- 

CoV terutama pada tata 

letak protein S, ORFB, dan 

ORF3b. Pada eksternal 

subdomain SARS-CoV-2 

untuk pengikatan protein 

hanya sekitar 40% asam 

amino. SARS-CoV-2 juga 

Wabah COVID-19 yang terjadi 

telah menjadi perhatian bagi 

seluruh Negara. Telah terjadi 

banyak kasus infeksi akibat SARS- 

CoV-2. Pada SARS-CoV-2 telah 

terjadi banyak perubahan atau 

mutasi dari protein, asam amino 

dan urutan gen sehingga 

menyebabkan virus menjadi lebih 

ganas dari SARS-CoV. 



 

12 
 

 
   banyak mutasi. Pada 

urutan gen S mengalami 

perubahan sehingga 

segmen ini mengalami 

mutasi yang lebih tinggi. 

tidak memiliki kandungan 

domain dan motif 

fungsional. Pada SARS- 

CoV-2 terdapat 121 asam 

amino untuk mengkode 

protein 8b sedangkan pada 

SARS-CoV hanya 84. Pada 

SARS-CoV-2 terdapat 

protein baru dengan 4 

heliks disertai 67 asam 

amino untuk mengkode 

protein 3b. Mutasi pada 

SARS-CoV-2 membuat 

virus menjadi lebih kuat 

dan stabil pada sel inang 

sehingga lebih sulit untuk 

dikendalikan. 

 

Karakteristik 

Virus SARS- 

CoV-2 

Zoonosis merupakan 

suatu keadaan yang 

sifatnya dapat menular 

dari hewan ke manusia. 

Untuk mengetahui 

karakteristik 

genetic SARS- 

Protein pada SARS-CoV- 

2 memiliki asam amino 

dengan ukuran penuh 

1.273. Pada SARS-CoV- 

Protein S pada SARS- 

CoV-2 memiliki afinitas 

yang lebih tinggi terhadapt 

reseptor ACE2, jika 

SARS-CoV-2 memiliki perbedaan 

secara karakteristik terhadap virus 

SARS-CoV    yaitu    pada    asam 

amino V483A, L4551, F456V, dan 
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penyebab 

COVID- 19 

Diketahui bahwa SARS- 

CoV-2 memiliki sifat 

zoonosis dan jenis baru 

ini dapat menular dari 

manusia ke manusia. 

Cov-2 yang 

bersifat zoonosis. 

2, receptor-binding 

domain (RBD) hanya 

73% untuk protein S dan 

keasaman asam amino 

antara SARS-CoV-2 

dengan SARS-CoV. 

Genom spesifik lain dari 

SARS-CoV-2 terdapat 

penyisipan 4 residu asam 

amino (PRRA) di 

persimpangan subunit S1 

& S2 pada protein S. 

Perbedaann pada gen 

aksesori orf8 pada SARS- 

CoV-2 untuk mengkode 

protein baru hanya 

menunjukkan sebesar 

40% identitas asam 

amino pada ORF8 SARS- 

CoV. 

dibandingkan dengan 

afinitas SARS-CoV pada 

reseptor yang sama. 

Sebagai akibatnya organ 

manusia seperti paru-paru 

dan usus kecil yang 

mengekspresikan banyak 

ACE2 pada manusia 

berpotensi menjadi target 

infeksi SARS-CoV-2. 

Virus SARS CoV 

menginfeksi inang melalui 

perantaraan protein S yang 

ada dipermukaan virus. 

Protein S pada permukaan 

virus ini akan menempel 

pada reseptor ACE2 pada 

sel inang, kemudian ikatan 

ACE2-virus 

ditranslokasikan ke 

endosom tempat di mana 

G476S dan beberapa perubahan 

sehingga membuat SARS-CoV-2 

menjadi lebih infeksius dari 

SARS-CoV. Mutasi yang terjadi 

pada SARS-CoV-2 menjadi lebih 

ganas. Para peneliti melakukan 

penelitian yang mendalam terkait 

karakteristik yang membedakan 

antara SARS-CoV-2 dengan virus 

sebelumnya. 
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    protein S dipotong oleh 

protease asam endosomal 

(cathepsin L) 

untuk mengaktifkan 

aktivitas fusi. Genom virus 

keluar dari selubung virion 

dan ditranslasikan menjadi 

poliprotein replikase virus 

pp1a dan 1ab, yang 

kemudian akan dipotong- 

potong oleh enzim 

proteinase virus. 

 

Focus on 

characteristics 

of   COVID-19 

with the special 

reference to the 

impact of 

COVID-19   on 

the urogenital 

system. 

Urutan genom lengkap 

SARS-CoV-2 

ditentukan setelah 

identifikasi virus, dan 

analisis  urutan 

menunjukkan bahwa 

strain SARS-CoV-2 

secara genetik mirip 

dengan SARS-CoV. 

Untuk  meninjau 

fitur molekuler 

SARSCoV-2 dan 

informasi 

reseptornya. 

Selain itu, kami 

menggambarkan 

fitur epidemiologi 

dan komplikasi 

SARS-CoV,         SARA- 

CoV-2, dan coronavirus 

sindrom pernapasan 

Timur Tengah adalah 

beta-coronavirus. Genom 

virus corona terdiri dari 

urutan noncoding 5', 

kompleks        polimerase 

ORF1ab; S; ORF3a, b, c; 

Pada pasien yang terinfeksi 

SARS-CoV-2, laki-laki 

lebih sering terinfeksi 

daripada perempuan. Usia 

rata-rata pasien adalah 

sekitar 50 tahun dan 

SARS-CoV-2 

mempengaruhi   bayi   dan 

anak-anak    yang    relatif 

Metodologi penelitian SARS- 

CoV-2 telah meningkat secara 

signifikan dalam waktu singkat, 

dibandingkan dengan SARS di 

2002. Tentu saja, penelitian di 

SARS menjadi contoh untuk virus 

corona baru. Wabah SARS-CoV- 

2 membuat kami mengembangkan 
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  klinis COVID-19 

untuk penelitian 

lebih lanjut. 

E; M; ORF6; ORF7a, b; 

ORF8; Wilayah 

noncoding terminal 

ORF9a, b, c dan 3', dan 

ekor poli A. Protein spike 

(protein S), yang 

merupakan   protein 

struktural terbesar pada 

virus  corona, 

mengandung ekstremitas 

terminal-N (S1) dan 

ekstremitas terminal-C 

(S2) dan fungsi protein S 

adalah membantu 

masuknya virus. 

sedikit. Pasien termuda 

COVID-19  adalah 

neonatus yang ibunya 

terinfeksi SARS-CoV-2, 

yang menunjukkan 

kemungkinan penularan 

SARS-CoV-2 melalui 

plasenta. Gejala yang 

paling khas adalah demam 

dan batuk, seperti 

pneumonia lainnya. 

pendekatan terapeutik dan 

diagnostik yang cepat. 
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Orthocoronavirinae merupakan bagian dari subfamily yang memiliki payung 

di bagian permukaannya dan berbentuk selubung berisi RNA untai tunggal serta 

masuk dalam genus beta-coronavirus. Secara struktur, coronavirus masuk ke dalam 

Orthocoronavirinae. Coronavirus yang masuk dalam coronaviridae memiliki 

positive-sense RNA dengan jumlah genom sebanyak 26-32 kb yang merupakan 

genom terbesar dalam RNA virus. Struktur genom pada coronavirus terdiri dari gen 

protein selubung E, protein membrane M, protein nukleokapsid N, protein Spike dan 

ORF (Open Reading Frame) yaitu ORF1a dan ORF1b. Protein S memiliki berat 

molekul (~150 kDa), protein M memiliki berat molekul (~25– 30 kDa), protein E 

memiliki berat (~8–12 kDa), sedangkan protein N terdapat di dalam nukleokapsid. 

Seluru protein envelope dan protein N berada di seluruh virion akan tetapi HE 

(Hemagglutinin Esterase) hanya terdapat pada beberapa beta-coronavirus. 

Glikoprotein S memiliki letak dibagian luar virion sehingga memberikan bentuk 

yang khas pada virion dan memungkinkan dalam pembentukan seperti matahari 

sehingga diberi nama coronavirus. Protein M memiliki fungsi dalam meregenerasi 

sel pada virion. Protein N berfungsi dalam pembentukan kompleks yang mengikat 

RNA genomic dan protein M sehingga dapat memicu pembentukan virion yang 

dapat berinteraksi dengan reticulum endoplasma-kompartemen golgi (ERGIC). 

SARS-CoV-2 terbagi dalam 2 subtype yaitu L dan S. Pada tipe L menunjukkan 

adanya mutasi yang lebih banyak dari pada SARS-CoV sehingga penyebarannya 

menjadi lebih luas. Sedangkan pada urutan genom S mengalami perubahan pada 

segmennya sehingga mengalami mutasi yang lebih tinggi pada virusnya. Komposisi 

yang dimiliki oleh SARS-CoV-2 memiliki perbedaan dengan SARS-CoV meliputi 

komposisi asam amino dan struktur proteinnya. SARS-CoV-2 memiliki 121 asam 

amino untuk mengkode protein 8b sedangkan pada SARS-CoV hanya memiliki 84 

asam amino. SARS-CoV-2 juga memiliki 4 helik baru dan 67 asam amino untuk 

mengkode protein 3b sehingga mutasi pada SARS-CoV-2 lebih stabil, lebih kuat, 

dan lebih sulit dikendalikan. Pada protein S, diketahui adanya 4 perubahan pada 

asam aminonya yaitu V483A, L4551, F456V, dan G476S yang memiliki letak di 

permukaan RBD dan berfungsi melakukan pengikatan tanpa diketahui oleh reseptor 

sel inang. Protein S terbagi menjadi 2 subunit yaitu subunit S1 dan Subunit S2. Pada 

Subunit 1 kerap ditemukan pada varian S lain sebagai subklade utama dari SARS-

CoV-2. Namun, protein S pada SARS-CoV-2 menghasilkan G614 yang ternyata 

menyebabkan virus menjadi lebih infeksius. Kemampuan virus yang lebih kuat 
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dalam menginfeksi sel inang dan beradaptasi dengan lingkungan hidup manusia 

membuat virus memberikan dampak yang besar bagi kesehatan seluruh 

masyarakat secara global karena menyerang organ manusia seperti paru- paru, 

jantung dan ginjal yang dapat berakibat fatal yaitu kematian. 

SARS-CoV-2 memiliki protein S (Spike Envelope) yang berinteraksi dengan 

reseptor ACE2 pada sel tubuh manusia. ACE2 (Angiotensin-converting enzyme 2) 

merupakan komponen penting dari RAAS (Renin-Angiotensin-Aldosterone System) 

sebagai pengatur volume darah dan resistensi dari vascular sistemik. Angiotensin II 

memiliki fungsi untuk meningkatkan tekanan arteri ke tubulus distal atau beta-

agonisme yang dapat mempengaruhi aliran darah ke ginjal. Hal tersebut juga dapat 

mengakibatkan terjadinya peningkatan tekanan darah. ACE2 banyak ditemukan 

pada jantung, ginjal, dan sel epitel paru. ACE2 merupakan enzim yang dapat 

menurunkan angiotensin II menjadi angiotensin (1-7) yang memiliki fungsi untuk 

menurunkan vasokontriksi dan proliferasi yang disebabkan oleh angiotensin II 

(Maharani et al, 2020). Glikoprotein dari spike envelope berikatan dengan reseptor 

seluler ACE2 melalui fusi membran langsung virus dengan membrane plasma. 

Setelah virus masuk ke dalam sel, genom RNA virus dilepaskan ke dalam sitoplasma 

dan terbaca menjadi dua yaitu poliprotein dengan protein struktural dan pada tahap 

selanjutnya bereplikasi. Glikoprotein yang baru dimasukkan ke dalam membrane RE 

(Reticulum Endoplasma) atau golgi. Nukleokapsid terbentuk dari RNA genom virus 

dengan protein nukleokapsid dan kemudian virus berkembang dalam retikum 

endoplasma-kompartemen golgi (ERGIC). Kemudian vesikel yang sudah 

mengandung virus bersatu dengan membrane plasma dalam melepaskan virus. 

Dampak dari pengikatan protein S terhadap ACE2 menyebabkan produksi 

angiotensin yang berlebihan dikarenakan produksi ACE yang sedikit akibat ACE2 

tidak dapat mengubah ACE menjadi angiotensin (1-7). Hal ini dapat menjadi 

dampak buruk bagi orang yang mengalami hipertensi karena akan lebih riskan 

terkena COVID-19. Karena semakin tinggi tekanan darah menandakan adanya 

peningkatan jumlah ACE2 dan meningkatkan peluang dari SARS-CoV-2 untuk 

menginfeksi sel inang (Haekal et al, 2020). Kemampuan virus untuk mengelabuhi 

reseptor ACE2 pada inang menjadikan hal yang riskan bagi masyarakat yang 

memiliki riwayat penyakit karena akan mempermudah virus dalam menginfeksi sel 

inang. 
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Faktor lingkungan juga mempengaruhi dari peningkatan kejadian COVID-19 

dikarenakan pada hasil sebuah penelitian menunjukkan kelembapan sebesar 6-88% 

meningkatkan kejadian COVID-19 pada bulan Mei-Juli 2020 yang mengalami 

lonjakan hingga 2930 kasus di Provinsi Kalimanan Selatan karena kelembapannya 

berkisar 77-87% dan suhu sekitar 30oC-33oC (Irawan et al, 2020). Menurut Yura et al 

pada tahun 2021 menyatakan bahwa iklim memiliki dampak yang signifikan terhadap 

COVID-19 seperti kecepatan angin, kualitas udara, suhu, dan kelembapan memiliki 

nilai asosiasi positif terhadap COVID-19. Suhu dengan <3oC berisiko meningkatkan 

penularan COVID-19 namun pada suhu >8oC dapat menurunkan risiko kejadian 

COVID-19. Coronavirus dapat bertahan selama 2 minggu untuk menginfeksi 

apabila kondisi lingkungan dengan suhu dan kelembaban rendah sehingga virus 

memiliki kemampuan untuk dapat bertahan hidup di kondisi lingkungan eksternal 

sebelum menginfeksi inang. Suhu dan kelembaban yang tinggi memiliki kombinasi 

yang dapat memberikan dampak pada inaktivitas pada coronavirus namun kondisi 

cuaca yang berbeda memberikan dukungan kepada virus untuk memiliki waktu 

kelangsungan hidup yang lebih lama di permukaan serta memfasilitasi transmisi dan 

kerentanan pada agen virus (Paulo et al, 2020). Hal seperti dapat memunculkan 

gangguan mechanism pertahanan antivirus secara local dan sistemik sehingga 

meningkatkan kerentanan host terhadap virus pada musim dingin 
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Kesimpulan dan Saran 

 
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa COVID-19 atau 

SARS-CoV- 2 memiliki beberapa karakteristik antara lain : 

 COVID-19 atau SARS-CoV-2 terbagi ke dalam 2 subtype yaitu S dan L, dengan 

jumlah asam amino yang lebih banyak dibandingkan dengan virus SARS-CoV 

sehingga mengakibatkan mutasi pada SARS-CoV-2 menjadi lebih kuat, stabil, 

dan sulit dikendalikan. 

 SARS-CoV-2 juga memiliki positive-sense RNA dengan jumlah sebanyak 26-

32 kb yang merupakan genom terbesar dalam RNA virus. Struktur genom pada 

coronavirus terdiri dari gen protein selubung E, protein membrane M, protein 

nukleokapsid N dan protein S ( Protein Spike) serta ORF. Struktur genom pada 

coronavirus yang membedakan antara SARS-CoV-2 dengan SARS-CoV. 

Seperti protein S pada virus SARS-CoV-2 menghasilkan G614 yang memiliki 

kemampuan untuk menginfeksi sel inang lebih infeksius dan 4 perubahan asam 

amino pada protein S menyebabkan virus memiliki kemampuan untuk 

melakukan pengikatan dengan inang tanpa diketahui oleh reseptor inang. 

 Selain karakteristik dari SARS-CoV-2 diketahui bahwa lingkungan juga 

memiliki peranan penting terhadap kejadian COVID-19 yaitu kecepatan angina, 

kualitas udara, suhu, dan kelembaban yang dapat mempengaruhi peningkatan 

kejadian COVID-19. Pemahaman mengenai adanya perubahan urutan genom 

berdasarkan struktur dan fungsi protein pada SARS-CoV-2 diharapkan menjadi 

perhatian khusus bagi seluruh masyarakat agar tetap menjaga kesehatan karena 

kemampuan virus dalam menginfeksi mengalami peningkatan dan lebih mudah 

beradaptasi dengan lingkungan hidup manusia. 

Penelitian ini sudah sesuai dengan yang diharapkan untuk melihat 

karakteristik dari SARS-CoV-2. Kedepannya perlu ditingkatkan lagi penelitian-

penelitian terkait SARS-CoV-2 berdasarkan faktor-faktor yang berhubungan. 
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