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A. Latar Belakang 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan penyakit infeksi yang 

disebabkan oleh virus Corona jenis SARS-COV-2 dan menyerang saluran 

pernapasan. COVID-19 disepakati hanya menular dari manusia ke manusia dengan 

penyebaran utama melalui droplet yang dikeluarkan saat bersin dan batuk. 

Penyebaran COVID-19 tidak menutup kemungkinan melalui aerosol. COVID-19 

memiliki masa inkubasi antara 3 hingga 14 hari.4 COVID-19 dapat menular dari 

orang terinfeksi virus Corona ke orang yang sehat dan penyakit ini dapat 

menyerang siapapun. COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan, Cina, pada bulan 

Desember 2019, dan sekarang COVID-19 telah menyebar ke berbagai negara dan 

sudah menjadi pandemi global.3 Di Indonesia sendiri, COVID-19 mulai terdeteksi 

diawal tahun 2020. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia 

Nomor.12 Tahun 2020, kondisi ini resmi ditetapkan menjadi bencana non alam 

penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional pada tanggal 13 April 2020.2    

Berdasarkan data pusat COVID-19 tahun 2021, angka kasus positif COVID-

19 terus fluktuatif diberbagai negara dan di berbagai daerah di Indonesia. Angka 

kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia saat ini terbilang masih tinggi yakni 

mencapai 4.140.634 jiwa pada tanggal 7 September 2021 dengan angka 

kesembuhan mencapai 3.864.848 jiwa dan kasus kematian akibat COVID-19 ini 

mencapai 137.156 jiwa.1  

Penelitian terbaru dari 425 kasus yang dikonfirmasi menunjukkan bahwa 

epidemi COVID-19 saat ini dapat berlipat ganda dalam jumlah individu yang 

terkena dampak setiap tujuh hari dan bahwa setiap pasien menyebarkan infeksi 

rata-rata ke 2 orang lain lainnya. SARS-CoV-2 menginfeksi alveolus paru-paru, sel 

epitel menggunakan endositosis yang dimediasi reseptor melalui angiotensin-

converting enzyme II (ACE2) sebagai reseptor masuk paru-paru. Klinis penelitian 

menunjukkan bahwa remdesivir, analog adenosin yang bertindak sebagai inhibitor 

protein virus, telah meningkatkan kondisi pada satu pasien. Klorokuin 

meningkatkan pH endosom yang diperlukan untuk sel virus fusi dan memiliki 

potensi memblokir infeksi virus serta terbukti mempengaruhi aktivasi p38 
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mitogen-activated protein kinase (MAPK), yang terlibat dalam replikasi HCoV-

229E.19 

Karakter epidemiologis COVID-19 didominasi tersebar dari kelompok 

individu yang telah melakukan kegiatan diluar rumah atau perjalanan, dimana 

kondisi individu tidak menunjukkan gejala kesehatan. Kontak dengan sekitar 

sehingga terjadi paparan ke keluarga, paparan di tempat kerja. Sebagian besar 

kasus ini berasal dari daerah kumuh dengan jarak sosial yang buruk, sanitasi yang 

kurang baik. Diantara 152 kasus simtomatik yang dilaporkan, durasi dari onset 

gejala untuk masuk berkisar dari 1 hari sampai 21 hari dengan waktu rata-rata 3,5 

hari.6 Masa inkubasi COVID-19 antara anak-anak dan dewasa cenderung sama, 

yaitu 2-14 hari, dengan rata-rata 6 hari. Anak-anak yang terinfeksi COVID-19 

memungkinkan memiliki sebagian atau semua gejala non-spesifik. Data awal yang 

berpusat pada gejala pernapasan ekstrem yang diamati pada bayi yakni demam, 

kelelahan, sakit kepala, mialgia, batuk, hidung tersumbat atau rhinorrhea, serta 

hilangnya rasa atau bau, sakit tenggorokan, sesak napas atau kesulitan bernapas, 

perut nyeri, diare, muntah atau mual, dan nafsu makan berkurang atau buruk 

nutrisi.15  

Faktor prediktif yang berhubungan dengan pasien diantaranya adalah 

demografi, klinis, imunologi, hematologi, biokimia, dan radiografi.16 Mahrous and 

Mokbel (2020) dalam studinya menunjukkan bahwa anak-anak memiliki resiko 

yang sama atau lebih tinggi terhadap COVID-19 dibandingkan dengan orang 

dewasa. Anak-anak di rumah dan tempat perkumpulan akan menularkan virus 

dengan cepat dan berperan dalam penularan virus berbasis komunitas.15 Tingkat 

keparahan infeksi COVID-19 dapat bervariasi dari asimtomatik, infeksi hingga 

penyakit kritis. Sebagian besar kasus COVID-19 (81%) diklasifikasikan sebagai 

penyakit ringan atau sedang pada orang dewasa, dan pada anak-anak sebagian 

besar kasus yang ringan. Dalam kasus kritis, kematian dapat setinggi 50% pada 

orang dewasa.7  

Pada awal kemunculannya, kasus COVID-19 lebih banyak diderita oleh 

orang dewasa dengan tingkat keparahan lebih tinggi, terlebih ketika disertai 

penyakit penyerta sebagai komorbid sehingga mortalitas cukup tinggi. Namun 

belakangan ini, beberapa studi menunjukkan bahwa anak-anak memiliki resiko 
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yang sama atau lebih tinggi terhadap COVID-19 dibandingkan dengan orang 

dewasa.15. Karenanya, pengendalian wabah COVID-19 bukan hanya dilihat dari 

rumah sakit yang memadai serta sumber daya yang berkualitas, tetapi yang harus 

diperhatikan lagi yakni sistem kesehatan mulai dari pemberian layanan kesehatan, 

tenaga kerja, sistem informasi, pembiayaan layanan kesehatan, tenaga kerja, dan 

tata kelola layanan kesehatan.27 Dituliskan oleh Rahmi et al (2020) dalam studinya 

bahwa ibu dan anak memiliki risiko lebih tinggi untuk terjadinya penyakit berat, 

morbiditas dan mortalitas dibandingkan dengan populasi umum.31 Beberapa studi 

telah banyak membahas terkait tingkat keparahan dan mortalitas pada kasus 

COVID-19 yang dialami orang dewasa. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik 

untuk meneliti lebih khusus pada tema tingkat keparahan dan mortalitas pada anak-

anak dengan topik yang akan diambil sebagai penelitian yakni Prediktor Derajat 

Keparahan dan Mortalitas Kasus Anak dengan COVID-19.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang mendasari 

penelitian ini adakah prediktor mortalitas pada kasus anak dengan COVID-19. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui adakah prediktor mortalitas pada kasus anak dengan COVID-19. 

2. Tujuan khusus 

Mengetahui prediktor mortalitas pada kasus anak dengan COVID-19.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bidang akademik  

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai data dasar dan bahan 

referensi dalam penelitian lebih lanjut yang serupa selanjutnya. 

2. Manfaat di bidang pelayanan 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu rujukan dalam 

menilai prediktor mortalitas sehingga dapat mengurangi angka mortalitas pada 

anak dengan kasus COVID-19.  
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3. Manfaat di bidang kedokteran keluarga 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pemahaman bagi keluarga 

mengenai prediktor mortalitas pada kasus anak dengan COVID-19.  
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