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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Wabah pandemi menular dari novel Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

disebabkan oleh sindrom pernafasan akut yang parah, yaitu coronavirus 2 

(SARS-CoV-2) (Chertok, 2020).  Pertama kali dilaporkan pada November 

2019, virus korona baru (COVID-19) telah mengakibatkan darurat kesehatan 

global. Pada 3 Juni 2020, virus tersebut telah merenggut lebih dari 375.000 

nyawa secara global dan menginfeksi lebih dari 6,2 juta orang (Stanton, 2020). 

Berdasarkan perkembangan kasus covid-19, diyakini bahwa penyebaran 

penyakit ini melalui interaksi dengan jarak yang dekat dan disebarkan melalui 

media perantara droplet ketika terjadi batuk, bersin, atau berbicara. Viral load 

yang di hasilkan oleh dahak ataupun air liur menunjukkan dalam jumlah yang 

besar. Droplet pernapasan juga dapat dihasilkan selama bernafas, termasuk 

ketika berbicara, meskipun virus tidak bersifat airborne (Schulmeyer, 2020). 

Salah satu faktor risiko terjadinya komplikasi pada Coronavirus Disease 

yaitu karena merokok. Saat ini jumlah orang yang merokok sangat banyak. 

Diperkirakan sekitar 1,3 milyar orang perokok di dunia. Perilaku merokok 

dinikmati semua kalangan. Merokok tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa 

saja, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak. Rokok menjadi salah satu penyebab 

kematian terbesar di dunia. Jumlah kematian akibat mengkonsumi rokok 

mencapai lima juta orang per tahunnya (Basuki & Nilawati, 2011). 
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Rokok atau yang sering disebut dengan tobacco merupakan kumpulan dari 

daun tembakau yang digunakan dengan cara dihisap. Kandungan yang terdapat 

pada satu batang rokok terdiri dari 4000 bahan kimia yang mengandung 

nikotin, tar, karbon monoksida, dan hidrogen sianida. Nikotin adalah salah satu 

kandungan yang memiliki racun saraf (potent nerve poison) dan sering 

digunakan untuk membasmi serangga. Pada lingkungan dengan suhu rendah, 

nikotin digunakan sebagai perangsang dan menjadi salah satu alasan utama 

tingginya penggunaan rokok di masyarakat (Steffens, 2018). 

Menurut Nadia (2016) merokok dapat memberikan dampak yang buruk bagi 

kesehatan terutama pada organ vital seperti paru-paru dan jantung. Penyakit 

paru-paru yang disebabkan oleh merokok antara lain bronkitis, emfisema, 

kanker paru-paru, dan penyakit jantung, selain itu juga bagi wanita hamil yang 

merokok memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan janin yang sedang 

dikandung. 

 Sebuah meta-analisis dari 19 penelitian pada populasi Negara China  

dengan total 11.590 pasien yang terinfeksi COVID-19, menemukan risiko 

perkembangan penyakit yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak 

pernah merokok (Chertok, 2020). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam 

literature review ini untuk mengetahui “apakah terdapat hubungan antara 

kebiasaan merokok dan penderita Covid-19?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Untuk menganalisa hubungan kebiasaan merokok dan penderita Covid-19. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi pasien  

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi mengenai terdapat hubungan 

kebiasaan merokok dan penderita Covid-19 

2. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat menambah informasi, wawasan ataupun pemahaman 

mengenai hubungan kebiasaan merokok dan penderita Covid-19 

3. Bagi peneliti lain 

Penelitian ini dapat dijadikan suatu acuan bagi peneliti lain untuk 

penelitian selanjutnya mengenai hubungan kebiasaan merokok pada 

penderita Covid-19. 


