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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian  

Dengue hemoragic fever adalah penyakit demam akut yang disertai 

dengan adanya manifestasi pendarahan yang bertendi mengakibatkan 

rejatan yang dapat menyebabkan kematian ( Arief Mansjoer & Suprohaita 

dalam Dogi Girsang, 2014 ).  

Dengue Haemorragic Fever (DHF) adalah penyakit yang 

disebabkan oleh virus dengue sejenis virus yang tergolong arbovirus dan 

masuk kedalam tubuh penderita melalui gigitan nyamuk aedes 

aegypty (Christantie Efendy, 2009 ). 

Dangue Haemoragic Fever (DHF) adalah penyakit yang terdapat 

pada anak dan orang dewasa dengan gejala utama demam,nyeri otot dan 

nyeri sendi yang disertai ruam  atau tampa ruam. DHF sejenis virus yang  

tergolong arbo virus dan masuk kedalam tubuh penderita melalui gigitan 

nyamuk  aedes aegepty(betina) (Soeparman, 2000). 

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

dangue haemoragic fever (DHF)  adalah penyakit yang disebabkan oleh 

virus yang tergolong arbo virus dan masuk kedalam tubuh penderita 

melalui gigitan nyamuk aedes aegepty yang terdapat  pada anak dan orang 

dewasa dengan gejala utama demam,nyeri otot dan nyeri sendi yang 

disertai ruam atau tanpa ruam. 
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B. Etiologi  

Penularan virus dengue terjadi melalui gigitan nyamuk yang 

termasuk subgenus Stegomya yaitu nyamuk Aedes aegypti dan Ae. 

albopictus sebagai vektor primer dan Ae. polynesiensis, Ae.scutellaris 

serta Ae (Finlaya) niveus sebagai vektor sekunder, selain itu juga terjadi 

penularan transsexual dari nyamuk jantan ke nyamuk betina melalui 

perkawinan serta penularan transovarial dari induk nyamuk ke 

keturunannya. 16-17 Ada juga penularan virus dengue melalui transfusi 

darah seperti terjadi di Singapura pada tahun 2007 yang berasal dari 

penderita asimptomatikn Dari beberapa cara penularan virus dengue, yang 

paling tinggi adalah penularan melalui gigitan nyamuk Aegypti.  

Fenomena patologis yang utama pada penderita DHF adalah 

meningkatnya permeabilitas dinding kapiler yang mengakibatkan 

terjadinya perembesan plasma ke ruang ekstra seluler. Hal pertama yang 

terjadi setelah masuk ke dalam tubuh penderita adalah viremia yang 

mengakibatkan penderita mengalami demam, sakit kepala, mual, nyeri 

otot, pegal-pegal di seluruh tubuh, ruam atau bintik merah pada kulit 

(ptekie),dan hal lain yang mungkin terjadi seperti pembesaran getah 

bening, pembesaran hati (hepatomegali) dan pembesaran limpha 

(splenomegali). 
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C. Tanda Dan Gejala 

1. Demam tinggi dan mendadak dan terus menerus selama 2-7 hari. 

Manisfestasi perdarahan ; uji rumpelede positif, ptiekiae, ekimosis, 

epistaksis, epistaksis, perdsarahan gusi hematemesis, melena 

2. Keluhan pada pencernaan seperti mual, muntah, anoreksia, diare atau 

konstipasi, nyeri ulu hati. 

3. Nyeri sendin, nyeri kepala, nyeri otot rasa sakit di daerah belakang 

bola mata (retro orbita) 

 

D. Anatomi dan Fisiologi  

Sistem hematologi tersusun atas darah dan tempat produksi darah 

yaitu, sumsum tulang dan nodus limpa. Darah adalah organ khusus yang 

barbeda dengan organ yang berbeda dengan organ lain karena berbentuk 

cairan. 

Cairan darah tersusun atas komponen sel yang tersuplai dalam 

plasma darah. Sel darah dibagi menjadi eritrosit (sel darah merah, 

normalnya 500 per mm3 darah dan leuksit (sel darah putih normalnya 

500!‟‟000 per mm3. Darah terdapat sekitar 500!‟‟000 nertrosit tiap satu 

leuksit. Leuksit terdapat dalam beberapa bentuk ; eusinofil, monosit, 

netrofil, dan limfosit. Selain itu dalam suspensi plasma,ada juga 

%ragmen!%orgamen sel tak berintiyang disebut trombosit 

(normalnya „‟150.000-450.000 trombosit per mm3 darah 

komponen seluler darah ini normalnya menyusun volume darah. 

Asuhan Keperawatan Pada..., SIGIT PURWANTO, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2015



10 
 

 
 

Reaksi darah yang ditempati oleh eritreosit disebut 

hematokrit.darah terlihat sebagian cairan merah, opak dan 

kental. Warnanya ditentukan oleh hemoglobin yang terkandung 

dalam sel darah merah.  

 

 

 

Gambar  

Sumber  : Izabela et al 2010 
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E. Patofisiologi 

Manifestasi terjadi DHF ialah meningginya permeabilitas dinding 

pembuluh darah, menurunnya volume plasma, terjadinya hipotensi, 

trombositopenia dan diatesis hemoragic. Pada kasus berat, renjatan terjadi 

secara akut nilai hematokrit meningkat bersamaan dengan hilangnya 

plasma melalui endotel dinding pembuluh darah pada penderita dengan 

renjatan berat, volume plasma dapat menurun sampai lebih 30%. Renjatan 

hipovolemik yang terjadi sebagai akibat kehilangan plasma, bila tidak 

segera diatasi dapat mengakibatkan anoksia jaringan, asidosis metabolic 

dan kematian. Kelainan yang paling sering ditemukan ialah perdarahan di 

kulit berupa ptekie, perdarahan di saluran pencernaan, paru, dan jaringan 

periodrenal, hati membesar, terdapat perlemakan,yang disertai perdarahan 

atau sarang nekrosis hemoragic.  

Fenomena patologis yang utama pada penderita DHF adalah 

meningkatnya permeabilitas dinding kapiler yang mengakibatkan 

terjadinya perembesan plasma ke ruang ekstra seluler. Hal pertama yang 

terjadi setelah masuk ke dalam tubuh penderita adalah viremia yang 

mengakibatkan penderita mengalami demam, sakit kepala, mual, nyeri 

otot, pegal-pegal di seluruh tubuh, ruam atau bintik merah pada kulit 

(ptekie), hiperemi tenggorokan dan hal lain yang mungkin terjadi seperti 

pembesaran getah bening, pembesaran hati (hepatomegali) dan 

pembesaran limpha (splenomegali). 
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Pathway 

1. Pathway DHF  
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2. FOKUS INTERVENSI 

1). Peningkatan suhu tubuh berhubungan dengan proses infeksi oleh 

virus Dengue (Aziz Alimul,2006:125). 

Tujuan : Suhu tubuh normal. 

Intervensi : 

- Beri penjelasan tentang penyebab demam/peningkatan suhu 

tubuh. 

- Anjurkan pasien untuk banyak minum ± 1 – 2 liter/hari. 

- Berikan kompres hangat. 

- Kajian saat tubuhnya demam. 

- Observasi vital sign setiap 3 jam. 

- Kolaborasi pemberian antipireptik. 

2). Gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi (kurang dari kebutuahn) 

berhubungan dengan intake nutrisi tidak adekuat (Aziz 

Alimul,2006:125). 

Tujuan : Kebutuhan nutrisi terpenuhi 

Intervensi : 

- Kajia keluhan mual, muntah, sakit menelan yang dialami 

pasien. 

- Kaji tingkat kekurangan nutrisi. 

- Observasi penurunan tonus otot. 

- Timbang berat badan tiap hari bila memungkinkan. 

- Beri makanan porsi kecil, tetapi sering. 
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- Beri makanan yang lunak dan mudah dicerna. 

3). Gangguan rasa nyaman : nyeri berhubungan dengan 

pembengkakan jaringan akibat perdarhan (Aziz Alimul,2006:125). 

Tujuan :Rasa nyaman terpenuhi dengan hilangnya nyeri. 

Intervensi : 

- Ajarkan teknik relaksasi dan distraksi. 

- Atur posisi tidur pasien senyaman mungkin. 

- Observasi keadaan umum pasien. 

- Batasi pengunjung. 

- Anjurkan pasien untuk bedrest. 

- Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian analgetik. 

4). Intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan 

suplai O2 ditandai dengan kelemahan dan kelelahan (Doenges, 

2000:467). 

Tujuan :Pasien dapat beraktivitas kembali. 

Intervensi : 

- Kaji kemampuan pasien beraktivitas. 

- Monitor tanda-tanda vital. 

- Berikan lingkungan yang tenang. 

- Prioritaskan asuhan keperawatan, untuk meningkatkan istirahat. 

- Berikan bantuan dalam beraktivitas. 
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F. Asuhan Keperawatan 

1. Diagnosa Keperawatan 

a. Hipertermi berhubungan dengan proses infeksi virus 

b.  Ketidak seimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh 

berhubungan dengan mual, muntah, tidak napsu makan 

c. Gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan proses penyakit 

d. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kondisi tubuh yang 

lemah 

2. Intervensi  

a. Hipertermi berhubungan dengan proses infeksi virus 

tujuan : pasien dapat mempertahankan suhu tubuh normal sertelah 

dilakukan tindakan perawatan selama 3x24 jam dengan KH : 

 Suhu tubuh 36-37 
0
C 

 Tidak terjadi syok 

Intervensi : 

 Ukur TTV ( suhu ) 

 Ajarkan keluarga dalam pengukuran suhu 

 Lakukan kompres hangat  

 Tingkatkan intake cairan 

 Berikan terapi untuk menurunkan suhu 

 

b. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan 

dengan mual, muntah, tidak napsu makan 

tujuan : pasien menunjukkan tanda-tanda nurisi yang adekuat   

setelah dilakukan tindaklan perawatan 3x24 jam dengan KH : 
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 Nafsu makan meningkat 

 BB stabil/naik 

 Hb normal 

Intervensi : 

 Ijinkan pasien untuk memakan makanan yang dapat 

ditoleransi, rencanakan untuk memperbaiki kualitas gizi 

pada saat selera makan  meningkat. 

 Berikan makanan yang disertai dengan suplemen nutrisi 

untuk meningkatkan kualitas intake nutrisi 

 Menganjurkan pasien untuk  makan dengan porsi kecil 

tapi sering 

 Menimbang BB setiap hari 

 Mempertahankan kebersihan mulut pasien 

 Menjelaskan pentingnya intake nutrisi yang adekuat 

untuk penyembuhan penyakit 

c. Gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan proses penyakit 

Tujuan : Rasa nyeri berkurang / hilang, setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 1x24 jam dengan KH : 

 Rasa nyaman terpenuhi. 

 Nyeri berkurang atau hilang. 

Intervensi 

 Kaji tingkat nyeri yang dialami pasien dengan memberi 

rentang nyeri (0 – 10). Biarkan pasien menentukan tingkat 

nyeri yang dialami pasien, respon pasien terhadap nyeri 

yang dialami. 
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 Berikan posisi yang nyaman, usahakan situasi ruangan yang 

tenang. 

 Anjurkan pasien untuk membaca buku, mendengarkan 

musik, nonton TV (mengalihkan perhatian). 

 Berikan kesempatan pasien untuk berkomunikasi dengan 

teman-temannya. 

 Berikan obat-obat analgetik. 

d. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kondisi tubuh yang 

lemah 

 Kaji keluhan pasien 

 Kaji hal-hal yang mampu / tidak mampu dilakukan oleh 

pasien berhubungan dengan kelemahan fisiknya. 

 Bantu pasien memenuhi kebutuhan aktivitasnya sehari-hari 

berhubungan dengan tingkat keterbatasan pasien seperti 

mandi, makan, eliminasi. 

 Letakkan barang-barang ditempat yang mudah dijangkau 

oleh pasien. 

G. Penunjang  

1. Laboratorium 

Pada DHF umumnya dijumpai trombositopenia (100.000/UL atau 

kurang) dan hemokonsentrasi yang dapat dilihat dari meningginya nilai 

hematokrit sebanyak 20% atau lebih dibandingkan dengan nilai 

hematokrit pada masa konvalensi.  
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2. Air Seni 

Mungkin ditemukan albuminuria ringan. 

3. Sumsum tulang 

Pada awal sakit biasanya hiposeluler, kemudian menjadi 

hiperselular pada hari ke-5. sedangkan pada hari ke-10 sudah kembali 

normal untuk semua sistem. 

4. Serologi 

Uji serologi untuk infeksi dengue dapat dikategorikan atas 2 

kelompok besar, yaitu uju serologi memakai serum ganda dan uji 

serologi memakai serum tunggal.  

5. Isolasi virus 

Bahan pemeriksaan adalah darah pasien, jaringan – jaringan baik 

dari pasien hidup ( melalui biopsi ) dan pasien yang meninggal ( 

melalui autopsi ). 

6. Rontgen torax 

                 Biasanya ditemukan efusi pleura. 
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