
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kesehatan merupakan suatu hal yang paling penting. Dengan hidup sehat 

kita dapat melakukan segala hal, sehat tidak hanya sehat jasmani saja namun 

juga sehat rohani juga perlu, seperti halnya dinegara sedang berkembang 

seperti Indonesia banyak yang enggan melakukan hidup sehat sehingga 

banyak penyakit yang menyerang seperti dengue hemoragic fever. 

Demam berdarah dengue (DBD) merupakan penyakit yang disebabkan 

oleh virus Dengue yang ditularkan dari orang ke orang melalui gigitan 

nyamuk Aedes (Ae). Ae aegypti merupakan vektor yang paling utama, namun 

spesies lain seperti Ae.albopictus juga dapat menjadi vektor penular. Nyamuk 

penular dengue ini terdapat hampir di seluruh pelosok Indonesia, kecuali di 

tempat yang memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan 

laut. Penyakit DBD banyak dijumpai terutama di daerah tropis dan sering 

menimbulkan kejadian luar biasa (KLB). Beberapa faktor yang 

mempengaruhi munculnya DBD antara lain rendahnya status kekebalan 

kelompok masyarakat dan kepadatan populasi nyamuk penular karena 

banyaknya tempat perindukan nyamuk yang biasanya terjadi pada musim 

penghujan. 

Pada tahun 2014, sampai pertengahan bulan Desember tercatat penderita 

DBD di 34 provinsi di Indonesia sebanyak 71.668 orang, dan 641 diantaranya 
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meninggal dunia. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 

sebelumnya, yakni tahun 2013 dengan jumlah penderita sebanyak 112.511 

orang dan jumlah kasus meninggal sebanyak 871 penderita, (Kemenkes RI). 

Di Jawa Tengah Penyakit demam berdarah (DB) makin menyebar. Korban 

meninggal pun terus berjatuhan di berbagai wilayah di Indonesia. Jawa 

Tengah, dari 11 kasus DB selama Januari 2015, tiga di antaranya meninggal 

dunia. 

Secara kuantitatif jumlah kasus DB awal Januari 2015 terjadi penurunan 

dibanding bulan sama tahun lalu yang mencapai 17 orang. Namun, dari sisi 

jumlah pasien yang meninggal justru lebih banyak. Januari 2014 jumlah 

penderita yang meninggal hanya 2 orang , sedangkan saat ini sudah 3 orang 

meninggal dari 11 kasus. 

Beberapa tahun terakhir, kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) 

seringkali muncul di musim pancaroba, khususnya bulan Januari di awal tahun 

seperti sekarang ini. Karena itu, masyarakat perlu mengetahui penyebab 

penyakit DBD, mengenali tanda dan gejalanya,   ssehinga  mampu mencegah 

dan menanggulangi dengan baik. 

Masyarakat perlu mewaspadai dan mengantisipasi serangan penyakit 

dengan menjaga kebersihan lingkungan di dalam rumah maupun di luar rumah, 

antara lain melalui peningkatan Gerakan Jumat Bersih untuk memberantas 

sarang dan jentik-jentik nyamuk. Saat ini, pencegahan DBD yang paling efektif 

dan efisien adalah kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan cara 

3M Plus, yaitu:1).Menguras, adalah membersihkan tempat yang sering 
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dijadikan tempat penampungan air seperti bak mandi, ember air, tempat 

penampungan air minum, penampung air lemari es, dan lain-lain, 2).Menutup, 

yaitu menutup rapat-rapat tempat-tempat penampungan air seperti 

drum,kendi,toren air, dan sebagainya, 3).Memanfaatkan  kembali atau mendaur 

ulang barang bekas yang memiliki potensi.Untuk jadi tempat 

perkembangbiakan nyamuk penular DBD. Adapun yang dimaksud dengan Plus 

adalah segala bentuk kegiatan pencegahan, seperti: 1).Menaburkan bubuk 

lavasida pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan,2).Menggunakan 

obat nyamuk atau anti nyamuk.3).Menggunakan kelambu saat 

tidur,4).Memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk,5).Menanam tanaman 

pengusir nyamuk, 6).Mengatur cahaya dan ventilasi dalam 

rumah,7).Menghidari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah yang 

biasa menjadi tempat istrahat nyamuk, dan lain-lain. 

Berdasarkan data di RSUD Goeteng selama 5 bulan terakhir pada tahun  

2015 di peroleh data penderita DHF sebanyak 240 pasien, dari jumlah tersebut  

terdapat pasien laki-laki berjumlah 135 dan pasien perempuan berjumlah 105 

pasien.berdasarkan uraian tersebut diatas mendorong penulis untuk 

mengangkat permasalahan yang ada pada gangguan penyakit DHF. Maka 

penulis ingin memaparkan asuhan keperawatan pada pasien penderita dangue 

haemoragic fever dengan judul “Asuhan Keperawatan pada Tn. A dengan 

Dangue haemoragic fever”. 
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B. Tujuan penulisan 

1. Tujuan Umum 

Melaporkan penerapan atau aplikasi Asuhan keperawatan pada klien 

Tn. A dengan Dangue haemoragic fever. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dan penulisan laporan kasus ini adalah untuk  memaparkan : 

a. Pengkajian pada Tn. A dengan Dangue haemoragic fever. 

b. Analisa data dan penerapan diagnose keperawatan pada Tn. A 

dengan Dangue haemoragic. 

c. Penetapan rencana tindakan keperawatan pada Tn. A dengan Dangue 

haemoragic fever. 

d. Implementasi keperawatan pada Tn. A dengan Dangue haemoragic 

fever. 

e. Evaluasi terhadap pelaksanaan Asuhan keperawatan yang telah 

dilakukan pada Tn. A dengan Dangue haemoragic fever. 

 

C.  Pengumpulan data 

Pengumpulan data untuk penyusunan laporan kasus ini menggunakan 

tekhnik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut : 

1. Observasi dan Partisipasi 

Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung 

pada pasien mengenai keadaan fisik dan respon pasien terhadap masalah 

kesehatan, serta keluhan yang dialami pasien. 
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2. Wawancara 

Berlangsungnya proses keperawatan tidak lepas dari komunikasi 

perawat-klien, perawat-keluarga. Penulis menggunakan tekhnik wawancara 

dengan pasien dan keluarga pasien, yang meliputi : Keluhan-keluhan yang 

dirasakan, pengobatan sebelumnya, riwayat penyakit dahulu, riwayat 

penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, pemahaman dan pengetahuan 

pasien tentang penyakitnya. 

3. Studi Literatur 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber 

pengetahuan melalui buku-buku atau jurnal terkini yang berkaitan dengan 

asuhan keperawatan pada klien. 

4. Catatan Rekam Medik 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah catatan-catatan 

tentang kasus klien yang terdapat pada format-format dokumentasi maupun 

yang terdapat pada rekam medik. 

 

D. Tempat dan waktu 

Asuhan Keperawatan pada Tn. A dengan Dangue haemoragic di Ruang 

Flamboyan RSUD Goeteng selama 2 hari terhitung dari tanggal 24-25 Juni 

2015. 
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E. Manfaat Penulisan 

Hasil laporan kasus ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis 

dalam keperawatan yaitu sebagai panduan perawat dalam pengelolaan kasus 

pada pasien dengan Dengue hemoragic fever, juga diharapkan menjadi 

informasi bagi tenaga kesehatan lain terutama dalam pengelolaan kasus yang 

bersangkutan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

    Sedangkan uraian sistem penulisan laporan kasus sebagai berikut : 

BAB I   :       Pendahuluan. Membahas tentang latar belakang masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penulisan, dan tempat serta waktu termasuk 

sistematika penulisan. 

  BAB II   :   Tinjauan Pustaka. Menguraikan tentang penelitian, klasifikasi, 

etiologi, anatomi dan fisiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, 

pemeriksaan    penunjang, penatalaksanaan, pathway, dan uraian 

masalah prioritas. 

BAB III   :   Laporan Kusus. Membahas Tentang tinjauan kasus. 

BAB IV :  Pembahasan. Menguraikan tentang pembahasan kasus yang terdiri 

dari pengkajian, diagnosa, rencana intervensi, implementasi dan 

evaluasi keperawatan. 

BAB V   :  Simpulan dan Saran. Berisi tentang kesimpulan dan saran yang 

diberikan terkait denagn kasus 
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