
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

COVID-19 adalah suatu penyakit akibat coronavirus baru. Coronavirus adalah virus yang 

biasanya ditemukan pada spesies hewan, seperti unta, sapi, kucing, kelelawar dan manusia. Virus 

korona pada hewan dapat menginfeksi manusia dan kemudian menyebar, seperti virus MERS-

CoV, SARS-CoV, dan sekarang dinamakan SARS CoV-2. Virus ini termasuk betacoronavirus, 

termasuk SARS-CoV dan MERS-CoV. Ketiganya disebarkan oleh kelelawar. Yang ditemukan 

pada pasien di Amerika mirip dengan yang diberitakan pertama kali di Cina, menunjukkan 

kemungkinan munculnya virus ini berasal dari reservoir hewan.1 Pada Desember 2019, penyakit 

novel coronavirus 2019 (COVID-19) yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 muncul di Cina dan 

sekarang telah menyebar di banyak negara. Penyakit Covid-19 sangat menular dengan tingkat 

kematian yang sangat tinggi. Penyakit ini dikelola sebagai penyakit menular Kelas A di Cina. 2 

 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020, menetapkan bahwa novel 

coronavirus (COVID-19) merupakan pandemi global. Didapatkan peningkatan kasus di luar China 

meningkat 13 kali lipat dalam 2 minggu dan didapatkan peningkatan  jumlah negara terjangkit tiga 

kali lipat. 3,4 

 Indonesia melaporkan kasus konfirmasi COVID- 19 pertama kali pada tanggal 2 Maret 

2020. Terhitung sampai tanggal 25 Maret 2020, Indonesia telah melaporkan 790 kasus konfirmasi 

COVID-19 dari 24 Provinsi. Wilayah dengan transmisi lokal di Indonesia adalah DKI Jakarta, 

Banten, (Kab. Tangerang, Kota Tangerang), Jawa Barat (Kota Bandung, Kab. Bekasi, Kota 

Bekasi, Kota Depok, Kab. Bogor, Kab. Bogor, Kab. Karawang), Jawa Timur (kab. Malang, Kab. 

Magetan dan Kota Surabaya) dan Jawa Tengah (Kota Surakarta). 5 

 Kasus Covid-19 pada pasien anak didapatkan dalam jumlah yang kecil. Wu et al 2020 

melaporkan  angka kejadian Covid-19 pada anak kelompok usia 10-19 tahun  didapatkan 

549/72.314 (1%) kasus, sedangkan pada kelompok usia <10 tahun didapatkan 416/72.314 (0,9%) 

kasus. Hal ini  menjadikan anak merupakan kelompok usia dengan angka kejadian COVID-19 

paling rendah, dengan pengetahuan yang terbatas mengenai spectrum penyakit.6 Spektrum 

penyakit dari infeksi SARS-CoV-2 pada anak-anak memiliki gejala yang lebih ringan, kadang 

terjadi tanpa gejala infeksi. Penentuan potensi transmisi pasien tanpa gejala ini penting untuk 
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mengarahkan pengembangan tindakan untuk mengendalikan pandemi.7 Gejala awal anak-anak 

pada anamnesa dapat ditemukan berupa demam atau riwayat demam, gejala gangguan sistem 

pernapasan seperti hidung tersumbat, nyeri tenggorokan, batuk, tanpa gejala pneumonia, dan, 

dengan  riwayat diantaranya: (1) Riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melaporkan 

transmisi lokal, (2) Riwayat perjalanan atau tinggal di area terjangkit (area dengan pasien 

terkonfirmasi COVID- 19) di Indonesia 14 hari terakhir sebelum timbul gejala.5 

 Dalam menghadapi situasi pandemic Covid-19, Departemen Kesehatan RI menyiapkan 

sejumlah rumah sakit rujukan Covid-19 di setiap provinsi di Indonesia. Rumah Sakit dr. Moewardi 

merupakan salah satu rumah sakit di Surakarta, rujukan Covid-19 di provinsi Jawa Tengah.8 

RSDM menyiapkan satu bangsal isolasi khusus Covid-19 berstandar sesuai rekomendasi WHO, 

yaitu ruangan bertekanan negative dengan hepa-filter. Penanganan secara komperehensif oleh Tim 

SARI (Severe Acute Respiratory Infection).9 

 

B. Rumusan Masalah 

Belum diketahuinya gambaran klinis, laboratorium, dan radiologis PDP (Pasien Dalam 

Pengawasan) anak di Rumah Sakit dr. Moewardi Surakarta. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

 Mengetahui gambaran klinis, laboratorium dan radiologis PDP (Pasien Dalam Pemantuan) 

anak di Rumah Sakit dr. Moewardi Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan infeksi Covid-19 pada PDP (Pasien Dalam Pemantauan) 

anak 

b. Mengetahui tatalaksana PDP (Pasien Dalam Pemantauan) anak di Rumah Sakit dr. 

Moewardi Surakarta 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bidang akademik untuk Ilmu Kesehatan Anak khususnya bagian respirologi 

a. Dapat mengkaji masalah infeksi Covid-19 pada anak-anak 

b. Data yang telah ada dapat digunakan untuk data penelitian lebih lanjut mengenai infeksi 
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Covid-19 di bagian anak. 

2. Manfaat bidang pelayanan 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai upaya penatalaksanaan dini terhadap anak PDP 

(Pasien Dalam Pemantauan).  
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