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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dengue Haemoragic Fever (DHF) adalah sesuatu penyakit yang 

disebabkan oleh virus Dengue, menyebabkan demam / panas, pendarahan, 

nyeri otot dan nyeri sendi, kemudian masuk kedalam tubuh manusia dibawa 

oleh nyamuk Aedes Aegypty. Demam Berdarah merupakan penyakit yang 

menjadi perhatian karena kejadian selalu meningkat disetiap tahun di beberapa 

negara, Di Indonesia DBD merupakan masalah kesehatan, karena hampir 

seluruh wilayah Indonesia mempunyai risiko untuk terjangkit infeksi dengue. 

Dua belas di antara 30 provinsi di Indonesia merupakan daerah endemis DBD, 

dengan case fatality rate 1,2%.2 Virus penyebab dan nyamuk sebagai vektor 

pembawa tersebar luas di perumahan penduduk maupun fasilitas umum 

(Hartoyo, 2008). 

Meningkatnya jumlah kasus serta bertambahnya wilayah yang 

terjangkit, disebabkan karena semangkin baiknya sarana transportasi 

penduduk, adanya pemukiman baru, kurangnya perilaku masyarakat terhadap 

pembersihan sarang nyamuk, terdapatnya vektor nyamuk hampir diseluruh 

plosok tanah air serta adanya empat sel  tipe virus yang bersirkulasi sepanjang 

tahun. Departemen kesehatan telah mengungkapkan berbagai strategi dalam 

mengatasi kasus ini. Pada awalnya strategi yang digunakan adalah 

memberantas sarang nyamuk dewasa melalui pengasapan, kemudian strategi 
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diperluas dengan menggunakan larvasida yang ditaburkan ke tempat 

penampungan air yang sulit dibersihkan. Akan tetapi kedua metode tersebut 

sampai sekarang belum diperlihatkan hasil yang memuaskan (Kristina, dkk, 

2004). 

Perlu kewaspadaan yang tinggi terhadap penyakit DHF terutama pada 

musim penghujan, dan cara yang paling efektif untuk mencegah penyakit 

DBD adalah pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M (Menguras, menutup, 

menimbun) yang melibatkan seluruh masyarakat serta disesuaikan dengan 

kondisi setempat (Mujahid, 2004). 

Lingkungan fisik merupakan salah satu habitat vector, antara lain : tata 

rumah, jenis kontainer, ketinggian tempat dan iklim, jarak antarah rumah 

dimana jarak rumah mempengaruhi penyebaran nyamuk dari satu kerumah 

lain, semakin dekat jarak antara rumah semakin mudah nyamuk menyebar 

kerumah sebelah menyebelah.hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 

perbedaan rata-rata telur yang diletakkan nyamuk aedes aegypti pada 

kontainer berwarna gelap dan kontainer tidak berwarna gelap, dimana nyamuk 

aedes aegypti lebih menyukai bertelur di kontainer berwarna gelap daripada 

ditempat kontainer yang tidak berwarna gelap (Setiyabudi & Hikmawati, 

2006).  

WHO memperkirakan jumlah kasus diseluruh dunia mencapai 50 juta 

pertahun. Pada tahun 2007, terjadi outbreak/ kejadian luar biasa demam di 

Amerika tercatat lebih dari 890.000 kasus, yang mana 26.000 merupakan 

kasus dengan Dengue Hemoragic Fever (DHF). Penyakit ini sekarang endemis 
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di lebih dari 100 kota di Afrika, Amerika dan Asia Pasifik (Jahan, 2011). 

Indonesia prevalensi demam berdarah masih cukup tinggi, pada tahun 2007 

tercatat 71 orang per 100.000, sedangkan korban yang meninggal mencapai 

1,010 persen per 100 penderita, dan sudah 12 provinsi yang dinyatakan 

sebagai daerah kejadian luar biasa (KLB) Demam Berdarah (Anonim, 2004). 

Demam Berdarah Dengue mulai dikenal pertama kali pada tahun 1968 

di DKI Jakarta dan Surabaya, dan terus menyebar ke seluruh tiga puluh tiga 

propinsi di Indonesia. Pola epidemiologi infeksi dengue mengalami perubahan 

dari tahun ke tahun, jumlah kasus memuncak setiap siklus 10 tahunan. 

Kecenderungan angka kesakitan demam berdarah dengue terus meningkat. 

Tahun 2008 didapatkan angka kesakitan 58,85/ 100.000 penduduk. Angka 

kematian menurun dengan stabil dari 41% pada tahun 1968 menjadi kurang 

dari 2% sejak tahun 2000, dan pada tahun 2008 angka kematian menurun 

menjadi 0,86%. Semua serotipe virus dengue ditemukan di Indonesia, namun 

serotipe virus den-3 masih dominan menyebabkan kasus dengue yang berat 

dan fatal. Surveilans epidemiologi, dukungan edukasi masyarakat dan 

program pengendalian vektor diperlukan untuk mencegah transmisi. 

Pengembangan vaksin dengue merupakan salah satu upaya mencegah 

penyakit Dengue (Karyanti & Hadinegoro, 2009). 

Masalah keperawatan yang mungkin muncul pada penderita adalah 

Gangguan volume cairan tubuh kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan 

dengan peningkatan permiabilitas kapiler, pendarahan, muntah dan demam 

(Carpenito, 2000), Hipertermi berhubungan dengan proses penyakit 
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(Wilkinson, 2011), Nyeri akut berhubungan dengan agen injuri biologi 

(Wilkinson, 2011), Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh 

berhubungan dengan mual, muntah, tidak ada nafsu makan (Carpenito, 2000), 

Syok hypovolemi berhubungan dengan pendarahan (Nursalam, 2005). 

Berdasarkan data di Ruang Kantil RSUD Banyumas,bahwa data 

selama Bulan April - Juni 2014 terdapat 43 pasien dengan Febris, Dengue 

Fever 4 pasien, dan DHF 4 pasien di ruang Kantil, walaupun DHF bukan 

termasuk 10 besar kasus diruang Kantil, namun DHF bila tidak di tanggulangi 

dengan segera dan tepat, dapat mengakibatkan terjadinya Syok Hipovolemik 

yang merupakan salah satu penyebab kematian maka penulis akan 

memaparkan hasil pengkajian guna memaparkan asuhan keperawatan pada 

klien DHF (Data di Ruang Kantil RSUD Banyumas, 2014). 

 

B. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Umum 

Menerapkan Asuhan keperawatan pada pasien dengan dengue hemoragic 

fever (DHF) secara komprehensif. 

 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penulisan laporan ini adalah untuk : 

a. Melakukan pengkajian pada pasien dengan Dengue Hemoragic fever 

(DHF) 

Asuhan Keperawatan Pada..., YULIANA AGUSTINA, Fakultas ilmu Kesehatan UMP, 2014



5 

b. Melakukan analisa dari data hasil pengkajian dan menetapkan 

diagnosa keperawatan pada pasien Dengue Hemoragic Fever (DHF). 

c. Menetapkan rencana tindakan keperawatan pada pasien dengan 

Dengue Hemoragic Fever (DHF). 

d. Melakukan implementasi keperawatan pada pasien dengan Dengue 

Hemoragic Fever (DHF). 

e. Membuat evaluasi terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan yang 

telah dilakukan pada pasien dengan Dengue Hemoragic Fever (DHF). 

f. Melakukan pendokumentasian terhadap pelaksanaan asuhan 

keperawatan pada pasien dengan Dengue Hemoragic Fever (DHF). 

 

C. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat teoritis 

Untuk menambah referensi ilmiah dan konstribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, serta bagi penulis selanjutnya untuk 

digunakan sebagian bahan kalian tentang pengelolaan kasus keperawatan 

mengenai DHF pada anak. 

2. Manfaat praktis 

Sebagai panduan penulis dan informasi bagi tenaga kesehatan lain 

tentang pengelolaan kasus DHF pada anak. 
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