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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan 

oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). SARS-

CoV merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi 

sebelumnya pada manusia (Kemenkes, 2020; Wang et al., 2020; WHO, 2020). 

Tergolong dalam family coronavirus, merupakan virus RNA strain tunggal positif, 

berkapsul dan tidak bersegmen, dapat bertahan selama 72 jam pada permukaan 

plastik dan stainless steel, kurang dari 4 jam pada tembaga dan kurang dari 24 jam 

pada permukaan kertas. Risiko penularan tertinggi diperoleh di hari-hari pertama 

penyakit disebabkan oleh konsentrasi virus pada sekret yang tinggi. Orang yang 

terinfeksi dapat langsung menularkan sampai dengan 48 jam sebelum onset gejala 

(presimptomatik) dan sampai dengan 14 hari setelah onset gejala (Kemenkes, 2020; 

Wiersinga et al., 2020). 

Peningkatan jumlah kasus berlangsung cukup cepat, dan menyebar ke 

berbagai negara dalam waktu singkat. Sampai dengan tanggal 11 Februari 2022, 

World Health Organization (WHO) melaporkan 408.706.743 total kasus konfirmasi 

dengan 5,820,136 kematian di seluruh dunia (Case Fatality Rate/CFR 0.14%), Asia 

107,194,945 total kasus konfirmasi dengan kematian 1,316,138 (CFR 0.12%),  

Indonesia 4,708,043 total kasus konfirmasi dengan kematian 144,958 (CFR 

0.30%), secara global menduduki peringkat ke 13 dan peringkat ke 3 di Asia  

dibawah India dan Turkey (WHO, 2022). Indonesia melaporkan kasus pertama 

pada tanggal 2 Maret 2020 (Kemenkes, 2020).  

Berdasar studi epidemiologi dan virologi  membuktikan bahwa COVID-19  

ditularkan dari orang yang bergejala (simptomatik) ke orang lain yang berada jarak 

dekat melalui droplet. Droplet merupakan partikel berisi air dengan diameter >5-

10 μm. Penularan droplet terjadi ketika seseorang berada pada jarak dekat (dalam 

1 meter) dengan seseorang yang memiliki gejala pernapasan (misalnya, batuk atau 

bersin) sehingga droplet berisiko mengenai mukosa (mulut dan hidung) atau 

konjungtiva (mata). Penularan juga dapat terjadi melalui benda dan permukaan 

yang terkontaminasi droplet di sekitar orang yang terinfeksi. Oleh karena itu, 
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penularan virus COVID-19 dapat terjadi melalui kontak langsung dengan orang 

yang terinfeksi dan kontak tidak langsung dengan permukaan atau benda yang 

digunakan pada orang yang terinfeksi (misalnya, stetoskop atau termometer) 

(Kemenkes, 2020; WHO, 2022). 

Beberapa orang yang terinfeksi COVID-19 tidak muncul gejala apapun dan 

tetap merasa sehat. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala 

gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi 

rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 

yang berat dapat menyebabkan radang paru - paru, sindrom pernapasan akut, gagal 

ginjal, dan bahkan kematian.  Gejala yang paling umum adalah demam, rasa lelah, 

dan batuk kering, rasa sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitis, 

sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman dan pembauan atau ruam kulit 

(Kemenkes, 2020; Burhan et al., 2022). Penderita merasakan gejala pada awal 

penyakit adalah demam  (98%), batuk (76%), dan mialgia atau kelelahan (44%); 

produksi sputum (28%), sakit kepala (8%), dan diare (3%) (Huang et al., 2020). 

Pada beberapa penderita bisa muncul gejala kecemasan utamanya pada masyarakat 

yang tinggal  di area perkotaan (Fresna et al., 2021). Hingga saat ini, belum ada 

vaksin dan obat yang spesifik untuk mencegah atau mengobati COVID-19.  

Pengobatan ditujukan sebagai terapi simptomatis dan suportif. Pada kasus 

berat akan mengalami Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), sepsis dan 

syok septik, gagal multi-organ, termasuk gagal ginjal atau gagal jantung akut 

hingga berakibat kematian.  Pasien COVID-19 dengan obesitas memiliki risiko 

angka kematian lebih tinggi (Kurniawati et al., 2021). Orang lanjut usia (lansia) dan 

orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah 

tinggi, gangguan jantung dan paru, diabetes dan kanker berisiko lebih besar 

mengalami keparahan (Kemenkes, 2020; Tsai et al., 2021). Pasien dengan 

komorbid asma juga meningkatkan risiko kematian pada COVID-19 (Munawaroh 

et al.,2021).  

Dalam konteks pandemi COVID-19, menemukan kasus, melakukan 

pemeriksaan, dan mengisolasi kasus, pelacakan  kontak erat kasus dan karantina 

tetap menjadi langkah utama dalam semua tahap respons pencegahan penularan, 

termasuk manajemen kesehatan masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting 
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dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber 

penularan baru. Mengingat cara penularannya berdasarkan droplet infection dari 

individu ke individu, maka penularan dapat terjadi baik di rumah, perjalanan, 

tempat kerja, tempat ibadah, tempat wisata maupun tempat lain dimana terdapat 

orang berinteaksi sosial. Hal tersebut dilakukan dengan membersihkan tangan 

secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun, menggunakan alat pelindung diri 

berupa masker yang menutupi hidung dan mulut jika harus keluar rumah atau 

berinteraksi dengan orang lain dan menjaga jarak (CDC, 2020a; Wang et al., 2020a) 

Pemakaian masker menjadi sangat penting dalam pencegahan penularan 

COVID-19. Bahkan beberapa negara telah menerapkan atas kewajiban penggunaan 

masker wajah di dalam dan di luar ruangan selama pdanemi COVID-19, selain 

kebersihan tangan dan menjaga jarak (CDC, 2020; Soriano et al., 2020). Penelitian 

lain menyebutkan pemakaian masker universal dapat mengurangi penularan 

COVID-19, tetapi penularan dapat terus terjadi di tempat-tempat di mana masker 

wajah tidak dipakai dengan benar. Masker telah terbukti keampuhannya dalam 

mengurangi lolosnya droplet virus dari orang yang terinfeksi dan dalam 

mengurangi penularan COVID-19 di tingkat populasi. Pemakaian Masker 

dimaksudkan berfungsi sebagai penghalang yang mencegah penyebaran tetesan 

sarat virus/droplet yang dikeluarkan oleh penderita.  

Komunitas dengan penggunaan masker dan menjaga jarak fisik yang 

dilaporkan memiliki probabilitas tertinggi untuk pengendalian penularan (Sánchez 

et al., 2021; Rader et al., 2021). Pengetahuan COVID-19 yang baik dikaitkan 

dengan sikap optimis, bermanfaat untuk mendorong sikap dan persepsi optimis 

sehingga akan melaksanakan cara – cara yang aman dan benar dalam memakai 

masker (Mboowa et al., 2021). Memakai masker dengan benar menutup hidung dan 

mulut dapat mencegah penyebaran COVID-19 (Cohen et al., 2021). Gerakan 

pencegahan  seperti mencuci tangan secara teratur, menjaga jarak, dan memakai 

masker wajah sangat dianjurkan. Secara kritis, jarak interpersonal, interpersonal 

dystancing (IPD) tergantung pada dimensi afektif interaksi sosial, yang mungkin 

dipengaruhi oleh konteks COVID-19 saat ini. Penggunaannya harus disertai dengan 

penekanan pada jarak sosial untuk mencegah konsekuensi kesehatan yang 

merugikan (Cartaud et al., 2020; Bundgaard et al., 2021). 
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Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui keefektifan 

pemakaian masker dan menjaga jarak/physical dystancing dalam pencegahan 

penularan COVID-19. Ide pemakaian masker secara menyeluruh menjadi 

perdebatan para ahli sejak awal pandemi. Menurut kesehatan masyarakat otoritas, 

paparan signifikan didefinisikan sebagai kontak tatap muka dalam jarak 6 kaki 

dengan pasien dengan gejala COVID-19 dalam kisaran beberapa menit sampai 

dengan 30 menit. Dengan menjaga jarak di ruang publik pun tidak perlu memakai 

masker secara terus – menerus. Untuk memaksimalkann manfaat masker harus 

disertai pemeriksaan suhu harian dan pemeriksaan gejala berkala (Tirupathi et al., 

2020). Pemakaian masker menjadi strategi penting dalam pengendalian COVID-

19, tetapi masyarakat telah menerima informasi beragam tentang pemakaian 

masker. Dibutuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memakai masker  

dan jaga jarak (Cohen et al., 2021).  

Pada peneliti lain mendapatkan proporsi yang signifikan (17%) dari 

mereka tidak memakai masker dengan benar. Mereka menyadari pentingnya 

memakai masker tetapi tidak memiliki keterampilan perilaku, pengetahuan, 

dan/atau ketekunan untuk melindungi diri mereka sendiri secara penuh dan 

konsisten. Penggunaan yang tidak tepat dengan membiarkan hidung dan/atau mulut 

terbuka sama saja dengan tidak menggunakan masker sama sekali. Mengotak-atik 

masker dengan menariknya ke atas atau ke bawah atau sering memakai dan 

melepasnya menambah risiko penularan tambahan jika orang menyentuh area yang 

mengandung partikel virus (Cohen et al., 2021; Mboowa et al., 2021).  

Pada penelitian lain di dapatkan data masyarakat yang melakukan aktivitas 

di luar rumah (sebesar 86.2%) dengan sekitar 33.8% nya masih beraktivitas keluar 

rumah 4 kali atau lebih dalam satu hari. Hal ini perlu menjadi perhatian sebab 

semakin tinggi frekuensi aktivitas di luar rumah dan semakin lama berada di luar 

rumah (tempat keramaian), maka seorang akan semakin rentan terkena infeksi virus 

COVID-19 (Widyaningrum dan Putri, 2020). Jarak dari pasien yang terinfeksi 

virus, dan jarak fisik orang-ke-orang yang optimal, belum diketahui dengan pasti. 

Dalam penelitian lain ditemukan bukti kepastian moderat bahwa kebijakan jarak 

fisik minimal 1 m terkait dengan pengurangan besar dalam infeksi, bahwa jarak 2 

m mungkin lebih efektif, seperti yang diterapkan di beberapa negara, bahkan untuk 
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3 m kami perkirakan akan berhasil lebih baik.  Manfaat utama dari langkah-langkah 

menjaga jarak fisik adalah untuk mencegah penularan selanjutnya dan, dengan 

demikian, mengurangi hasil buruk dari infeksi SARS-CoV-2 (Chu et al., 2020). 

Dengan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan meta-analisis guna menganalisis lebih jauh keefektifan 

pemakaian masker dan menjaga jarak dalam pencegahan penularan COVID-19 

melalui analisis beberapa penelitian primer yang dilakukan sebelumnya. 

  

B. RUMUSAN MASALAH 

Penyebaran dan Penularan COVID-19 berlangsung sangat cepat.  Salah satu cara 

penularan adalah melalui droplet dan aerosol. Hal tersebut dapat dicegah dengan 

pemakaian masker yang benar dan menjaga jarak. 

1. Seberapa besar pengaruh pemakaian masker yang benar terhadap risiko 

penularan COVID-19 berdasarkan sejumlah penelitian sebelumnya? 

2. Seberapa besar pengaruh menjaga jarak terhadap risiko penularan COVID-19 

berdasarkan sejumlah penelitian sebelumnya? 

  

C. TUJUAN PENELITIAN  

Tujuan Umum :  

1. Mengetahui apakah pemakaian masker yang benar mampu mencegah 

penularan COVID-19 

2. Mengetahui apakah menjaga jarak mampu mencegah penularan COVID-19 

Tujuan Khusus: 

Menganalisis keefektifan pemakaian masker yang benar dan menjaga jarak pada 

pencegahan penularan COVID-19 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan  : 

1. Manfaat Teoritis  

COVID-19 merupakan penyakit yang relatif baru dalam dunia kesehatan, sehingga 

berbagai penelitian masih sangat diperlukan untuk pengembangan pengetahuan 

tentang penyakitnya sendiri, tentang tata laksananya dan juga diperlukan dalam 
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pengambilan kebijakan pencegahannya. Pemakaian masker yang benar masih 

diperlukan penguatan analisis manfaatnya dalam pencegahan penularan COVID-19. 

Demikian juga menjaga jarak masih diperlukan analisis yang akan menambah data 

pada hasil penelitian sebelumnya.  

 

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan data pada pemerintah dalam 

pengambilan kebijakan terkait himbauan pemakaian masker yang benar pada 

masyarakat dalam rangka pencegahan penularan COVID-19. Juga menambah data 

untuk penerapan kebijakan menjaga jarak bagi masyarakat. Selain itu diharapkan 

mampu memberikan kesadaran pada masyarakat dalam penerapan protokol 

kesehatan khususnya pemakaian masker secara benar. Masyarakat juga akan lebih 

disiplin dalam  menjaga jarak dalam upaya pencegahan penularan COVID-19. 
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