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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian  

1. Pengertian demam  

Demam dapat didefinisikan dengan suatu keadaan suhu tubuh 

diatas normal sebagai akibat peningkatan pusat pengatur suhu di 

hipotalamus, yang dipengaruhi oleh IL-1. Pusat pengaturan suhu 

mempertahankan suhu dalam batas keadaan seimbang baik pada saat 

sehat ataupun semam dengan mengatur keseimbangan diantara produksi 

dan pelepasan panas tubuh. Bila terjadi suatu keadaan dimana 

peningkatan suhu tubuh yang tidak teratur, karena disebabkan oleh 

ketidakseimbangan antara produksi dan pembatasan panas, disebut 

dengan hipertermia. Pada keadaan hipertermia, interleukin-1 tidak 

terlibat, akibatnya pusat penurunan suhu di hipotalamus berada dalam 

keadaan normal (Sodikin, 2012). 

2. Pengertian Demam Dengue/ Dengue Fever  

Demam Dengue/ Dengue Fever dan Demam Berdarah 

Dengue/DBD (Dengue Haemorrhagic Fever/DHF) adalah penyakit 

infeksi yang disebabkan oleh Dengue dengan manifestasi klinis demam, 

nyeri, otot/atau nyeri sendi yang disertai Leukopenia, ruam, 

Limfadenopati, Trombositopenia dan ditesis Hemorogik. Pada beberapa 

kasus Demam Berdarah perembesan plasam yang ditandai dengan 
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Hemokonsesntarsi (peningkatan hemotrokrit) atau penumpukan cairan 

dirongga tubuh. Sindrom renjatan Dengue (Dengue Syok Syndrome) 

adalah Demam Berdarah Dengue yang ditandai oleh renjatan atau syok 

(Sudoyo, dkk 2009). 

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 (Muwarni, 2009). 

Tabel 2.1 Klasifikasi derajad DBD menurut WHO 

Derajad 1 Demam disertai gejala tidak khas dan satu-satunya menifestasi 

pendarahan adalah uji tornoquet positif 

Derajad 2 Derajad 1 disertai pendarahan spontan dikulit dan/atau pendarahan 

lain 

Derajad 3 Ditemukan tanda kegagalan sirkulasi, yaitu nadi cepat dan lembut, 

tekanan nadi menurun (≤ 20 mmhg) atau hipotensi disertai kulit 

dingin, lembab, dan pasien menjadi gelisah 

Derajad 4 Syok berat, nadi tidak teraba dan tekanan darah dapat diukur 

 

B. Anatomi Fisiologi Sistem Sirkulasi 

System sirkulasi adalah sarana untuk menyalurkan makanan dan oksigen 

dari traktus digestivus dan dari paru-paru ke seluruh sel-sel tubuh. Selain itu 

system sirkulasi merupakan sarana untuk membuang sisa-sisa metabolisme dari 

sel-sel keginjal, paru-paru yang merupakan tempat ekskresi sisa-sisa metabolisme 

organ-organ sirkulasi. 

1. Jantung  

Merupakan organ yang terbentuk kerucut yang ada didalam rongga 

thorax, diantara paru-paru agak lebih kearah kiri. Struktur jantung meliputi: 
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atrium kanan, antrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri, katup trikuspidalis, 

katup bikuspidalis, endokardium, miokardium, dan pirakardium. 

 

 

Gambar .1.Diagram pembuluh darah yang membawa sirkulasi melalui jantung. Arah darah 

mengalir di dalam pembuluhnya masuk dan keluar jantung ditandai dengan panah (Pearce, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.Diagram sirkulasi. Jantung diperlihatkan terpisah sisi kanan dan kiri.Panah menunjukan 

arah darah mengalir (Pearce, 2006). 
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2. Pumbulu darah  

Pembulu darah terdapat tiga macam, yaitu : 

a) Pembulu darah nadi (Arteri) 

Arteri meninggalkan jantung pada ventrikel kiri dan kanan. Beberapa 

pembuluh ateri yang berperan penting, antara lain : arteri koronaria (mendarai 

dinding jantung), arteri subklavikula (arteri bawah selangka yang bercabang 

dan melewati aksila), arteri brachialis (pada lengan atas), arteri radialis (pada 

pangkal ibu jari), arteri karotis 9 mendarahi kepala dan otak), arteri facialis 

(teraba disudut bawah rahang), arteri femoralis (berjalan kebawah 

menyelusuri paha menuju ke belakang lutut), arteri tibia (arteri pada kaki), 

dan arteri pulmonalis (arteri yang menuju keparu-paru). 

 

b) Pembulu kapiler  

Pembulu darah kapiler pembulu darah yang sangat kecil yang berasal dari 

cabang terhalus dari arteri sehingga tidak tampak kecuali dibawah mikroskop. 

Kapiler membentuk anyaman diseluruh tubuh yang selanjutnya bertemu 

membentuk pembulu darah vena. Fungsi kapiler adalah sebagai alat 

penghubung arteri dan vena, tempat terjadinya pertukaran zat-zat antara darah 

dan cairan jaringan, mengambil hasil- hasil dari kelenjar, menyerap hasil 

makanan yang terdapat diusus, dan menyaring darah yang terdapat di ginjal. 

c) Pembulu darah balik (vena) 

Vena adalah pembulu darah yang membawa darah kembali ke jantung. 

Beberapa vena yang paling penting adalah : vena cava superior (membawa 
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darah kotor dari kepala, thorax, dan ekstrimitas atas ke atrium kanan), vena 

cava inferior (mengembalikan darah kotor dari tubuh bagian bawah ke 

jantung), vena pulmonaris (vena yang membawa darah dari paru-paru ke 

jantung), dan vena jugularis (vena yang membawa darah dari otak kembali ke 

jantung). 

3. Darah  

Darah adalah jaringan cair yang terdiri dari dua bagian, yaitu plasma dan 

sel-sel darah. Proses pembentukan sel darah terjadi di tiga tempat, yaitu 

sumsum tulang, hepar, dan limpa. Volume darah pada tubuh yang sehat atau 

orang dewasa sekitar 1/3 dari derat badan atau kira-kira sebanyak 4-5 liter. 

Jumblah tersebut berbeda pada masing-masing orang tergantung pada umur, 

jenis kelamin, pekerjaan, keadaan jantung, dan pembulu darah. 

A. Fungsi Darah 

1) Alat pengangkut untuk mengambil O2 atau zat makanan dan diedarkan 

keseluruh tubuh, mengangkut CO2 untuk dikeluarkan, mengambil zat-zat 

makanan dari usus halus untuk diedarkan keseluruh jaringan, dan 

mengangkat zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh untuk dibuang. 

2) Sebagai pertahanan tubuh terhadap serangan kuman penyakit dan racun 

melalui kerja leukosit, antibodi, dan zat-zat anti racun. 

3) Memberi panas keseluruh tubuh 

b) Bagian-bagian Darah 

1) Sel darah 

Sel-sel darah terdiri dari 
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i. Eritrosit (sel darah merah) 

   Eritrosit merupakan cakram bikonkaf yang tidak berinti dan tidak dapat 

bergerak. Sel ini berwarna kuning kemerahan dan mengandung Haemoglobin 

(Hb). Berfungsi sebagai pengikat O2 dari paru-[paru untuk mengedarkan ke 

seluruh tubuh dan mengikat CO2 dari jaringan untuk dikeluarkan. 

j. Leokosit (sel darah putih) 

 Sel darah putih bentuknya dapat berubah-ubah dan dapat bergerak dengan 

perantara kaki palsu. Leukosit  berwarna bening dan memiliki inti yang 

bermacam-macam. Berfungsi sebagai pertahanan tubuh terhadap kuman atau bibit 

penyakit. Terdiri dari sel agranulosit (tidak mempunyai granula) beberapa limfosit 

(memakan dan membunuh bakteri yang masuk) dan monosit (sebagai fagosit, 

berjumlah 34%). Sel lain memiliki grandula (granulosit) yang terdiri dari neutrofil, 

eosinofil, dan basofil. 

k. Trombosit (sel plasma) 

  Merupakan benda-benda kecil yang ukurannya bermacam-macam. Berwarna 

putih dan normal berjumlah 150.000-500.000/mm3, trombosit berperan penting 

dalam proses pembekuan darah (Pearce, 2006), 

2) Plasma Darah 

 Bagian cairan dari darah, yaitu plasma, merupakan larutan yang luar biasa, 

mengandung banyak sekali ion, molekul anorganik dan molekul organik yang 

diangkut ke berbagai bagian tubuh atau membantu transpor zat-zat lain. Volume 

plasma normal adalah sekitar 5% dari berat badan atau 3500ml, dan Plasma akan 

menggumpal jika didiamkan (Ganong, 2003).  
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C.Etiologi 

Penyebab DBD disebabkan oleh Virus Dengue dengan tipe DEN1, DEN 2, 

DEN 3, dan DEN 4. Virus tersebut termasuk dalam grup B Arthropod borne 

viruses (Arboviruses). Keempat type Virus tersebut telah ditemukan diberbagai 

daerah di Indonesia antara lain Jakarta dan Yogyakarta. Virus yang banyak 

berkembang di masyarakat adalah Virus Dengue dengan tipe satu dan tiga 

(Kristina, dkk., 2004). 

Virus Dengue termasuk genus Flavirus, keluarga Flaviridae, Infeksi salah 

satu serotipe akan menimbulkan antibodi terhadap serotipe yang bersangkutan, 

sedangkan antibodi yang terbentuk terhadap serotipe lain sangat kurang, sehingga 

tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap serotipe lain 

tersebut. Sesorang yang tinggal didaerah endemis dengue dapat terinfeksi oleh 3 

atau 4 serotipe selama hidupnya. Keempat serotipe virus Dengue dapat ditemukan 

di berbagai daerah Indonesia (Sudoyo, dkk 2009). 

D. Patofisiologi 

Virus Dengue yang masuk ke dalam tubuh manusia akan menyebabkan 

klien mengalami viremia. Beberapa tanda dan gejala yang muncul seperti demam, 

sakit kepala, mual, nyeri otot, pegal seluruh tubuh, timbulnya ruam dan kelainan 

yang munkin terjadi pada system vaskuler. 

Pada penderita DBD, terdapat kerusakan yang umum pada system vascular yang 

mengakibatkan terjadinya peningkatan permeabilitas dinding pembuluh darah. 

Plasma dapat menembus dinding vaskuler selama proses perjalanan 
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penyakit, dari mulai demam hingga klien mengalami renjatan berat. Volume 

plasma dapat menurun hingga 30 %. Hal inilah yang dapat menyebabkan 

seseorang mengalami kegagalan sirkulasi. Adanya kebocoran plasma ini jika tidak 

segera ditangani dapat menyebabkan hipoksia jaringan, asidosis metabolik yang 

pada akhirnya dapat berakibat fatal yaitu kematian. 

Viremia juga menimbulkan agregasi trombosit dalam darah sehingga 

menyebabkan trombositopeni yang berpengaruh pada proses pembekuan darah. 

Perubahan fungsioner pembuluh darah akibat keocoran plasma yang berakhir 

pada perdarahan, baik pada jaringan kulit maupun saluran cerna biasanya 

menimbulkan tanda seperti munculnya purpura, petekie, hematemesis, ataupun 

melena (Sudoyo, 2006). 

 

F.  Manifestasi Klinis 

1. Demam Dengue 

Menurut Misnadiarly (2009) setelah masa inkubasi salama4-6 hari (berkisar 

antara 3-14 hari) berbagai gejala prodromal yang tidak khas akan timbul seperti: 

a. Nyeri kepala 

b. Nyeri punggung 

c. Malaise (kelelahan umum) 

d. Tidak ada nafsu makan 

e. Berubahnya indra perasa 

f. Konstipasi 

g. Nyeri perut 
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h. Nyeri pada lipatan pada 

i. Radang tenggorokan 

j. Depresi  

2. Demam Berdarah Dengue  

Berdasarkan kriteria WHO 1997 diagnosis DBD ditegagkan bila semua hal 

dibawah ini dipenuhi : 

a. Demam atau riwayat demam akut antara 2-7 hari, biasanya bersifat bifasik, 

b. Manifestasi pendarahan yang biasanya berupa : 

1) Uji  tourniquet positif, 

2) Petekie, ekimosis, atau purpura, 

3) Pendarahan mukosa (epistaksis, pendarahan gusi), saluran cerna, tempat 

bekas seuntikan, 

4) Hematematis atau melena. 

c. Trombositopenia < 100.00/ui, 

d. Kebocoran plasma yang ditandai dengan : 

1) Peningkatan nilai hemtrokrit  ≥ 20 % dari nilai baku sesuai umur dari 

jenis kelamin. 

2) Penururan nilai hematokrit  ≥ 20 % setelah pemberian cairan yang 

adekuat. 

3) Tandai kebocoran plasma seperti : hipoproteinemi, asites, efusi pleura 

(Nurarif & Kusuma, 2013). 
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G. Penatalaksanaan 

a. Pemeriksaan diagnostik 

1) Darah lengkap : hemokonsentrasi  (hematokrit meningkat 20% atau lebih), 

trombositopenia (100.000/mm3 atau kurang) 

2) Serologi : uji HI (hemaglutination inhibition test). 

3) Rontgen thoraks : effusi pleura 

b. Penatalaksanaan terapeutik 

1) Minum banyak 1,5 2 liter/24 jam dengan air teh, gula, atau susu 

2) Antipiretik jika terdapat demam 

3) Antikonvulsan jika terjadi kejang 

4) Pemberian cairan infus, dilakukan jika pasien mengalami kesulitan minum 

dan nilai hematokrit cenderung meningkat. 

c. Penatalaksaanan perawat 

1. Kaji riwayat keperawatan 

2. Kaji adanya peningkatan suhu tubuh, tanda tanda pendarahan, mual muntah, 

tidak nafsu makan, nyeri ulu hati, nyeri otot dan sendi, tanda tanda renjatan 

(denyut nadi cepat dan lemah, hipotensi, kulit dingin dan lembab terutama pada 

ekstremitas, sianosis, gelisah, penurunan kesadaran) (Suryadi, 2006). 
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G.Pathways 
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Gambar 3.Pathways DHF. ( sumber : Nurarif & Kusuma , 2013), Carpenito (2000, Wilkinson (2012). 
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H. Fokus Intervensi 

Fokus intervensi menurut Nurarif & Kusuma (2013) 

1. Gangguan volume cairan tubuh kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan 

dengan peningkatan permiabilitas kapiler, pendarahan, muntah dan demam. 

Kriteria Hasil :   

c.  Volume cairan tubuh kembali normal Tidak adanya tanda-tanda dehidrasi 

d. Mempertahankan berat jenis urine dalam batas normal 

Intervensi : 

1. Kaji KU pasien dan kondisi pasien, 

2. Observasi Tanda-tanda Vital, 

3. Observasi tanda- tanda dehidrasi, 

4. Observasi tetesan infus dan lokasi penusukan jarum suntik, 

5. Balance cairan (input dan out put cairan), 

6. Beri pasien dan anjurkan keluarga pasien untuk memberi minuman banyak. 

 

2. Hipertermi berhubungan dengan proses penyakit  

Kriteria Hasil :  

a. suhu tubuh dalam batas normal, 

b. Nadi dan respirasi dalam natas normal, 

c. Tidak ada perubahan warna kulit, 

d.  Tidak ada pusing, 
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Intervensi  

1. Monitor suhu minimal tiap 2 jam, 

2. Monitor tekanan darah, nadi, dan respirasi, 

3. Monitor warna kulit dan suhu, 

4. Monitor hidrasi (misalnya turgor kulit, kelembaban membran mukosa), 

5. Kolaborasi dengan pemberian antibiotik. 

3. Nyeri akut berhubungan dengan agen injuri biologi  

Kriteria Hasil :  

a. Nyeri berkurang / hilang, 

b. Ekspresi wajah tidak tegang, 

c. Menunjukan teknik relaksasi yang efektif, 

d. Mengenali faktor penyebab nyeri. 

Intervensi : 

a) Kaji skala nyeri yang komperhensif, meliputi lokasi, durasi, frekuensi, 

kualitas, intensitas nyeri, 

b) Gunakan teknik non farmakologi, misalnya teknik relaksasi, 

c) Observasi isyarat ketidaknyamanan non verbal, 

d) Berikan analgetik sesuai kebutuhan, 

e) Kondisikan lingkungan yang nyaman dengan membatasi pengunjung, 
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4. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan mual, 

muntah, tidak ada nafsu makan  

Kriteria Hasil :  

a. Intake nutrisi klien meningkat 

Intervensi : 

a) Kaji intake nutrisi klien, 

b) Timbang BB setiap hari,  

c) Berikan klien makanan dalam keadaan hangat dengan porsi sedikit tapi 

sering, 

d) Beri minum air hangat bila klien mengeluh mual, 

e) Pemeriksaan fisik abdomen (auskultasi, perfusi, palpasi), 

f) Kolaborasi dengan tim medis berikan anti emetik, 

g) Kolaborasi dengan ahli gizi dalam penentuan gizi. 

5. Syok hypovolemi berhubungan dengan pendarahan 

 Kriteria Hasil :  

a. volume cairan tubuh kembali normal 

b. kesadaran composmentis 

Intervensi :  

a) Observasi tingkat kesadaran, 

b) Observasi Tanda-tanda Vital, 

c) Observasi out put dan input (balance cairan), 

d) Kaji adanya tanda- tanda dehidrasi, 

e) Kolaborasi dengan tim medis berikan cairan elektrolit. 
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