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Abstrak 

 

Latar Belakang: Virus merupakan salah satu penyebab utama kasus pneumonia 
terutama pada anak dibawah usia 5 tahun. Pada penentuan etiologi, skor 

pneumonia bakteri (BPS) lebih banyak digunakan. Namun, skor tersebut lebih 

menyingkirkan etiologi bakteri, sedangkan identifikasi virus secara klinis dan 

radiologis hingga saat ini belum tersedia. Penegakan diagnosis etiologi dari 
pneumonia penting karena berbagai sebab, salah satunya yaitu untuk pemantauan 

etiologi Community Acquired Pneumonia (CAP), pengembangan pedoman 

pengobatan, dan pilihan terapi antimikroba yang benar dan efektif. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui prevalensi virus influenza dan rhinovirus 

sebagai penyebab pneumonia disertai analisisnya terhadap gambaran klinis dan 

hasil pemeriksaan penunjang pada anak pneumonia usia 2 – 59 bulan di RSUD Dr. 
Soetomo. 

 

Metode: Jenis dan rancangan dari penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan 
pendekatan studi cross-sectional terhadap anak usia 2 – 59 bulan dengan 

pneumonia yang dirawat di Instalasi Rawat Inap (IRNA) Anak RSUD Dr. 

Soetomo, selama periode Juli 2018 – Januari 2019.  Jumlah sampel sebanyak 25 
sampel yang diambil secara total sampling yaitu seluruh anak yang memenuhi 

kriteria inklusi. Kecurigaan pasien dengan pneumonia viral digunakan BPS, 

dilanjutkan tehnik PCR dari specimen induksi sputum untuk mencari berapa 

identifikasi virus influenza dan rhinovirus. Hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, 
laboratorium, fotopolos dada dan RT-PCR ditulis dalam lembar pengumpul data 

(LPD) dan diolah menggunakan software statistic program for social science 

(SPSS) dengan teknik chi-square, T-test dan Kolmogorov-Smirnov Test. 

 

Hasil: Analisis identifikasi virus influenza dan rhinovirus dengan variable 

penelitian menunjukkan demam memiliki p=0.763, rhinorea p=0.467, takipneu 

p=0.622, wheezing p=0.656, diare p=0.763, leukosit p=0.815, CRP p=0.584, efusi 

p=0.042, dan atelektasi p=1.000. 

 

Kesimpulan: Analisis hubungan antara gambaran klinis, pemeriksaan 
laboratorium dan hasil radiologis terhadap virus influenza dan rhinovirus 
menunjukkan bahwa variabel yang memiliki hubungan kuat adalah efusi pleura. 
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