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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang  

Dengue Hemmorhagic Fever (DHF) diakibatkan karena virus dengue yang 

tergolong Arthropod-Borne virus, genus flavivirus, family flaviviridae. DHF 

ditularkan mealui gigitan nyamuk genus Aedes, terutama Aedes aegypti, aedes 

albopictus (Kementrian Kesehatan, 2018). Dengue Hemmorhagic Fever (DHF) 

adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang tergolong Arthropod-

Borne Virus, Genus Flavivirus terutama Aedes aegypti (Infodatin, 2016). 

Dengue Hemmorhagic Fever ditemukan hampir seluruh dunia terutama 

tropis dan sub tropis (ariani, 2016). Kejadian DHF dapat berpotensi menimbulkan 

dampak sosial yang berupa kesehatan masyarakat berupa perjalanan penyakitnya 

yang cepat dan menyebabkan kematian dalam waktu yang singkat serta dampak 

ekonomi yaitu meningkatkan anggaran belanja Negara untuk pengobatan Dengue 

Hemoragic Fever (Afrian,dkk,2016). 

Organisasi kesehatan Dunia (WHO) Baru-baru ini kurang lebih 2,5 Miliar 

Manusia atau kurang lebih 40% yang berada di daerah dimana ada resiko 

penularan DHF. Dengue endemic ini menyebar di 100 negara di Asia, Pasifik, 

Amerika, Afrika, Karibia. WHO memperkirakan 50 hingga 100 juta manusia 

terinfeksi virus dengue di setiap tahunnya, dan sudah terjadi 500.000 kasus  yang 

sudah terjangkit DHF  dan 22.000 kematian akibat DHF dan sebagian besar 

diantanya anak-anak . (Suryani, 2019). 

Perkembangan dari kasus DHF ini di tingkat Global terus meningkat, yang 

sudah dilaporkan oleh organisasi kesehatan Dunia ( WHO ) yaitu dengan jumlah 

dari 980 kasus di hampir 100 negara tahun 1954-1959 menjadi 1.016.612 kasus 

dihampir 60 negara tahun 2000-2009 (WHO,2014). 

  DHF termasuk kategori kasus penyakit yang luar biasa di Indonesia, Virus 

Dengue sangat cocok hidup di iklim tropis ataupun subtropis diberbagai belahan 

dunia, dimana mereka merupakan wabah musiman dengan berbagai variasi, 

Penyakit ini akan terus berkembang pada musim penghujan pada bulan Desember 
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hingga Maret dan akan menurun  dengan sendirinya pada musim kemarau yaitu 

bulan Juni hingga bulan September. Kasus terus bertambah dan hingga 

menyebabkan kematian pada anak kurang lebih 90%  anak usia dibawah 15 tahun 

(Leovani,2015). 

Secara umum terdapat 3 faktor yang berperan penting dalam dalam DHF 

yaitu host (manusia), vector( aedes aegypti dan aedes albopictus), serta 

lingkungan sehingga memungkinkan peningkatan penularan yang luas, 

peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan kepadatan penduduk endemis 

(Husni, 2018). 

Tingkat kelembapan sangat membuat  nyamuk aedes hidup dalam jangka 

waktu yang  lebih lama. Tingginya angka kejadian DHF juga dapat disebabkan 

oleh kepadatan penduduk. Semakin tinggi banyaknya penduduk semakin tinggi 

pula kesempatan digigit oleh nyamuk aedes aegypty (Pongsilurang, Sapulete, & 

Wulan,  2015). 

Menurut kementrian kesehatan (2019) Indonesia dari awal tahun 2019 

hingga 29 januari 2019 jumlah penderita Dengue Haemoragic Fever (DHF) 

hingga 13.683kasus, dengan jumlah kematian sebanyak 133 orang. Provinsi 

dengan angka kesakitan DHF tertinggi pertama terdapat di Jawa Timur sebanyak 

2.657 kasus, dan kedua terdapat di Jawa Barat dengan jumlah 2.008 kasus. Ketiga 

ada dari provinsi NTT dengan jumlah kasus 1.169, keempat ada dari provinsi 

JawaTengah dengan jumlah kasus 1.027, Kelima ada dari Provinsi Sulawesi 

selatan dengan kasus 980, keenam ada dari Lampung dengan jumlah kasus827 

dan ke tujuh ada dari DKI Jakarta dengan total kasus 613 kasus. 

Hasil survei di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu berdasarkan data 

10 besar penyakit anak ruang Melati, diperoleh angka kejadian penyakit dari 

bulan juli hungga desember tahun 2019 dengan jumlah total pasien 1359 yang 

menduduki peringkat atas adalah Diarrhea and gastroenteritis dengan jumlah 556 

pasien (41%), yang menduduki peringkat kedua Bronchopneumoni dengan total 

pasien 279 (20,5%), thypoid fever menduduki peringkat ke tiga dengan jumlah 

pasien 129 pasien (9,5%) sedangkan Dengue Hemoragic Fever sendiri menempati 

peringkat keempat 113 pasien (8,3%) dan Dengue Fever (DF) sendiri maduduki 

peringkat delapan sebanyak 44 pasien (3,2%). Komplikasi yang terjadi pada anak 

penderita Dengue Hemoragic Fever (DHF) dapat mengakibatkan syok, gagal hati 
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dan ginjal, syok berkepanjangan akan diikuti dengan asidosis metabolic, 

hipoksemia dan dapat menimbulkan Disseminated Intravascular Coagulation 

(DIC) sehingga menyebabkan terjadinya perdarahaan berat yang berakhir dengan 

kematian (Pangaribuan dkk, 2014). 

Penyakit Dengue Haemoragic Fever (DHF) merupakan suatu penyakit yang 

harus ditangani dengan baik maupun secara cepat agar tidak menimbulkan 

komplikasi. Diharapkan dengan adanya peran perawat perawat mampu 

memberikan perannya secara promotif preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Aspek 

awal yang harus dilakukan perawat sebelum terjadi penyakit pada klien yaitu 

promotif disini perawat dapat menjalani peran dalam meningkatkan status 

kesehatan klien melalui kegiatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat 

mengenai penyakit DHF mulai dari pengertian, penyebab, tanda gejala, 

pencegahan hingga bagaimana menanggulanginya. Aspek kedua yang dilakukan 

perawat yaitu  preventif dimana perawat berperan mencegah penyakit DHF 

melalui kegiatan 3M plus dan memberitahu kepada masyarakat bagaimana cara 

yang benar 3M plus ini kepada masyarakat dimana dalam kegiatan ini perawat 

menegaskan perilaku yang sehat untuk menghasilkan kondisi lingkungan yang 

sehat dengan cara membersihkan tempat  untuk penampungan air setidaknya satu  

minggu satu kali, serta menutup penampungan air secara rapat, mengubur maupun 

memanfaatkan kembali barang bekas yang kemungkinanan  bisa saja menjadi 

tempat air bergenang, memberantas jentik nyamuk dan menghindari gigitan 

nyamuk. Dalam aspek ketiga yaitu kuratif  dimana perawat berperan dalam 

pemantauan kesadaran maupun keadaan umum dan tanda – tanda vital klien, 

intake dan output cairan klien, dan berkolaborasi dengan tim medis lainnya dalam 

memonitor cairan dan elektrolit klien serta pemberian obat-obatan. Aspek 

rehabilitatif, perawat melakukan perannya dalam proses pemulihan dengan cara 

menganjurkan klien untuk banyak minum, mengonsumsi sayur serta buah yang 

banyak mengandung vitamin K yang tinggi dan istirahat dengan waktu cukup. 
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I.2 Tujuan penulisan  

I.2.I     Tujuan umum  

Mendapatkan pengalaman atau gambaran yang nyata tentang 

penatalaksanaan Asuhan Keperawatan pada klien An.S Dengan Dengue 

Haemoragic Fever (DHF) di ruang metlati rumah sakit Daerah pasar Minggu 

dengan menggunaakan proses keperawatan. 

 

I.2.2    Tujuan Khusus  

a. Melakukan pengkajian keperawatan pada klien An.S Dengan Dengue 

Haemoragic Fever (DHF). 

b. Melakukan Diagnosis keperawatan pada klien An.S Dengan Dengue 

Haemoragic Fever (DHF). 

c. Melakukan Rencana Keperawatan (Intervensi) pada klien An.S Dengan 

Dengue Haemoragic Fever (DHF). 

d. Melakukan Tindakan Keperawatan (Implementasi) pada klien An.S 

Dengan Dengue Haemoragic Fever (DHF). 

e. Melakukan Evaluasi Keperawatan pada klien An. Dengan Dengue 

Haemoragic Fever (DHF). 

f.   Mendokumentasikan Asuhan Keperawatan pada klien An.S Dengan 

Dengue Haemoragic Fever (DHF). 

g. Mengidentifikasi perbedaan yang terdapat antara Teori dan Praktik. 

 

I.3 Metode Penulisan  

Metode Penulisan pada Kaya Tulis Ilmiah ini yang digunakan penulis yaitu 

dengan cara deskritif dan cara studi kepustakaan. Dalam cara deskritif 

pendekataan melalui studi kasus yaitu dengaan cara  peserta didik mengelola satu 

kasus binaan  menggunakan proses Asuhan Keperawatan. Adapun cara dari 

pengumpulan data, sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Mengumpulkan data dengan cara  Tanya jawab dengan  klien, serta 

keluarga dan perawat ruangan secara terarah dan sistematis. 

b. Observasi 
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Melakukan pengamatan secara langsung serta melakukan pemeriksaan 

fisik kepada klien secara head to toe dan melakukan asuhan keperawatan 

secara lanhgsung kepada klien. 

c. Studi dokumentasi  

Membaca catata baik keperawatan atau tim kesehatan lain, serta melihat 

hasil laboratorium atau pemeriksaan penunjang klien dari buku status 

milik klien. 

d. Studi Kepustakaan 

Mempelajari buku dan jurnal sebagai referensi untuk di jadikan sumber 

yang sesuai dengan masalah yang dialami sehingga di bandingkan antara 

teori dengan kasus yang ada.  

 

I.4 Ruang Lingkup  

“Asuhan Keperawatan pada klien An.S dengan Dengue Hemorrhagic Fever 

(DHF) di ruang Melati 2 Rumah Sakit Daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan”. 

 

I.5 Sistematika Penulisan  

Karya Tulis Ilmiah ini disusun dengan cara sistematis terdiri dari 5 BAB 

yaitu: BAB I PENDAHULUAN. BAB I akan berisi uraian tentang  latar belakang, 

tujuan (umum dan khusus), metode penulisan, ruang lingup serta sistematika 

penulisan. BAB II TINJAUAN PUSTAKA. BAB II  akan membahas tentang 

definisi, etiologi, patofisiologis, disertakan dengan pathway (proses perjalanaan 

penyakit), manifestasi klinis, klasifikasi, komplikasi, penatalaksanaan, konsep 

tumbuh kembang anak, konsep hospitalisasi, konsep teori asuhan keperawatan 

mulai dari pengkajian hingga evaluasi keperawatan. BAB III TINJAUAN 

KASUS. BAB III akan membahas tentang asuhan keperawatan sesuai, terdiri atas 

pengkajian, diagnosa keperawatan, rencana keperawatan, tindakan keperawatan, 

dan evaluasi keperawatan. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. BAB IV akan 

membahas tentang perbandingan antara hasil analisa dengan teori  kasus termasuk 

dengan factor-factor pendukung, penghambat, dan pemecahan alternativemasalah. 

BAB V PENUTUP. BAB V akan membahas tentang kesimpulan serta  saran.  


