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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Corona virus disease – 19 atau COVID-19 muncul pertama kali di Wuhan, 

Cina pada akhir 19 Desember dengan gejala yang paling umum yaitu demam, 

batuk, dan mialgia (Zhu et al., 2019). Penyakit ini bermanifestasi dalam berbagai 

tingkat dari ringan hingga berat dan dapat berkembang menjadi acute respiratory 

distress syndrome (ARDS) (Singhal, 2020). Dalam kasus saat ini, tingkat kematian 

COVID-19 bervariasi antar negara, meskipun jumlah pasti angka kematian masih 

belum diketahui, karena adanya jumlah kasus tanpa gejala (Roser et al., 2020).   

Pasien COVID-19 pada anak kemungkinan mengalami gejala yang lebih 

ringan, dengan spektrum temuan klinis yang lebih luas, tingkat rawat inap yang 

lebih rendah, dan mortalitas yang lebih rendah (Moreno-Galarraga et al., 2020). 

Sedangkan pada anak-anak memiliki presentasi klinis yang berbeda, temuan hasil 

radiologi mungkin juga berbeda dengan pasien dewasa. Deskripsi temuan 

pencitraan pada pasien anak dengan COVID-19 jarang dan umumnya terbatas pada 

rangkaian kasus. Karena presentasi klinis COVID-19 pada anak tidak spesifik, anak 

dengan COVID-19 biasanya hanya bergejala ringan. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa kemungkinan, yaitu karena kadar ACE2 pada anak lebih rendah 

dibandingkan pada orang dewasa, respon kualitatif pada anak lebih rendah, atau 
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karena virus SARS-Cov-2 harus bersaing dengan virus lain yang ada di paru anak 

(Yuki et al., 2020).  

Pemeriksaan radiologi dilaporkan memainkan peran penting dalam 

diagnosis COVID-19. Teknik pencitraan seperti rontgen dada, Computed 

Tomography (CT), Ultrasound (US) atau Magnetic Resonance Imaging (MRI) 

telah digunakan pada orang dewasa untuk mendiagnosis pneumonia SARS-CoV-

2. Meskipun CT toraks lebih sensitif dan spesifik daripada chest x-ray (CXR), 

menafsirkan CXR selalu menjadi rutinitas praktik bagi dokter untuk menyingkirkan 

penyebab lain dari penyakit pernapasan. Minimnya CT-Scan dan ahli radiologi, 

terutama di negara berkembang seperti Indonesia, menjadikan CXR sebagai 

pengganti yang bagus untuk mendiagnosis dan menentukan tingkat keparahan dan 

perkembangan kelainan paru pada pasien COVID-19 (Yasin dan Gouda, 2020). 

Sistem penilaian CXR yang ada saat ini adalah sistem penilaian Brixia dan 

Radiographic Assessment of Lung Edema (RALE). Sistem penilaian Brixia telah 

banyak digunakan sebagai alat untuk memantau tingkat keparahan dan 

perkembangan pneumonia COVID-19 di Rumah Sakit Tongji, Wuhan dan Azienda 

Socio Sanitaria Territoriale, Spedali Civili of Brescia, Italia. Sistem penilaian 

Brixia menilai kelainan paru akibat COVID-19 pada skala keparahan dengan 18 

poin (Borghesi dan Malodi, 2020). Walaupun mempunyai peran penting akan tetapi 

belum terdapat studi khusus yang menilai penggunaan Brixia score pasien COVID-

19 pada anak. 
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Banyak negara telah melihat pola dua gelombang dalam kasus penyakit 

COVID-19. Perbedaan dalam rentang usia dan tingkat keparahan penyakit telah 

dilaporkan, meskipun karakteristik komparatif dari kedua gelombang tersebut 

sebagian besar masih belum diketahui. Pasien COVID-19 pada gelombang II 

cenderung mempunyai usia lebih muda dan durasi rawat inap dan tingkat fatalitas 

kasus lebih rendah dibandingkan dengan gelombang I. Pada gelombang II lebih 

banyak pasien anak-anak, ibu hamil dan nifas (Iftimie et al., 2021). Berdasarkan 

laporan American Academy of Pediatrics (AAP) bahwa selama periode 2 minggu 

yaitu 26 Agustus hingga 9 September 2021, terjadi peningkatan 10% jumlah anak 

yang dinyatakan positif, yaitu 495.154 kasus baru. Dalam seminggu dari 2 

September hingga 9 September 2021, kasus pada anak-anak berjumlah 243.373, 

mewakili 28,9% dari kasus mingguan baru (AAP, 2021).  

Definisi disebut gelombang itu bila terjadi peningkatan lebih dari 50% dari 

rata-rata kasus sebelumnya dan kasus tersebut bertahan dalam waktu minimal 3 

minggu dan nanti disebut turun dari puncak juga bila sudah ada penurunan sampai 

minimal 50% dari puncak sebelumnya dan bertahan berturut-turut minimal 3 

minggu. Dengan semakin banyaknya pelaporan akan tingkat kenaikan jumlah 

pasien dan derajat keparahan COVID-19 pada anak sehingga penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian ini. Studi mengenai perbedaan Brixia score pasien COVID-

19 pada anak pada gelombang I dan II juga belum pernah dilakukan di RSUD dr. 

Moewardi. Selain itu, penulis ingin mengetahui potensi pemeriksaan foto toraks 
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sebagai prediktor terhadap progesivitas derajat keparahan penyakit COVID-19 

pada anak dengan menggunakan Brixia score. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada perbedaan Brixia score foto toraks pasien COVID-19 pada 

anak gelombang I dan gelombang II di RSUD Dr. Moewardi? 

C. Tujuan Penelitian 

Membandingkan perbedaan Brixia score pada foto toraks pasien COVID-

19 pada anak gelombang I dan gelombang II di RSUD Dr. Moewardi? 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini secara teoritis untuk mengetahui perbedaan 

derajat keparahan pasien COVID-19 pada anak gelombang I dan gelombang 

II dengan kriteria Brixia score pada foto toraks. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memperkuat potensi pemeriksaan 

foto toraks sebagai prediktor progesivitas derajat keparahan penyakit 

COVID-19 pada anak dengan bantuan Brixia score. 

E. Keaslian Penelitian 

No. Nama Peneliti, Judul dan 

Tahun Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1 Borghesi et al., Chest X-

ray severity index as a 

predictor of in-hospital 

mortality in coronavirus 

Menganalisis hasil 

foto toraks 

menggunakan indeks 

skor untuk mengetahui 

Subjek penelitian: 302 

pasien COVID-19 yang 

memenuhi kriteria 

inklusi yang dirawat 
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disease 2019: A study of 

302 patients from Italy, 

2020 

hubungannya dengan 

derajat keparahan 

pasien 

pada periode 4 – 20 

Maret 2021 

Objek penelitian: 

menganalisis indeks 

Brixia score sebagai 

prediktor outcome pada 

pasien COVID-19 

2 Setiawati et al., Modified 

Chest X-Ray Scoring 

System in Evaluating 

Severity of COVID-19 

Patient in Dr. Soetomo 

General Hospital  

Surabaya, Indonesia, 2021 

Menganalisis hasil 

foto toraks 

menggunakan indeks 

skor untuk mengetahui 

hubungannya dengan 

derajat keparahan 

pasien 

Subjek penelitian: 225 

pasien COVID-19 yang 

memenuhi kriteria 

inklusi yang dirawat 

pada periode Mei – Juni 

2020 

Objek penelitian: 

membandingkan hasil 

Brixia score, Rale score 

, dan skor yang sudah 

dimodifikasi sebagai 

prediktor derajat 

keparahan penyakit 

3 Iftime et al., First and 

second waves of 

coronavirus disease-19: A 

comparative study in 

hospitalized patients in 

Reus, Spain, 2021 

Menganalisis 

perbedaan  dari 

gelombang I dan 

gelombang II COVID-

19 

Subjek penelitian: 204 

pasien COVID-19 pada 

gelombang I dan 224 

pasien COVID-19 pada 

gelombang II 

Objek penelitian: 

membandingkan usia, 

jenis kelamin, gejala, 

komorbid, angka 

mortalitas, supportive 

care, pengobatan dan 

outcome pada pasien 

COVID-19 gelombang I 

dibanding gelombang II 
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