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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

World Health Organization (WHO) memperkirakan setiap tahunnya 

terdapat 50-100 juta kasus infeksi virus dengue di seluruh dunia. Asia menempati 

urutan pertama dalam jumlah penderita DBD terhitung sejak 1968 hingga tahun 

2009 (Eppy 2012) yang dikutip dalam jurnal utama (2015:242). Dengue 

Hemorrhagic Fever merupakan suatu penyakit yang bersumber binatang yaitu 

nyamuk Aedes Aegypti dan Aedes Albopoctus, dan berdasarkan data dari 

Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2B2), jumlah kasus Dengue 

Hemorrhagic Fever ditahun 2010 ada 150.000 kasus dengan jumlah kematian 

sekitar 1.317 orang, atau 1:10 pada tahun 2010. Indonesia  menduduki urutan 

tertinggi kasus Dengue Hemorrhagic Fever di ASEAN (Anna, 2011).  

Nyamuk merupakan salah satu binatang yang berkembang biak diwilayah 

dengan iklim endemis, dan Indonesia  merupakan wilayah iklim endemis dengan 

sebaran di seluruh wilayah tanah air, hal ini berarti hujan akan turun pada 

penghujung dan awal tahun. Hal inilah yang menjadi faktor pendukung untuk 

nyamuk aedes aegypti berkembang biak dan menyebarkan virus dengue yang 

menyebabkan terjadinya penyakit dengue hemorrhagic fever yang meningkat pada 

penghujung dan awal tahun di Indonesia.  
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Gejala dari Dengue Hemorrhagic Fever yang akan muncul ditandai 

dengan mendadak demam, sakit kepala, nyeri belakang bola mata, mual dan 

manisfestasi perdarahan seperti mimisan atau gusi berdarah serta adanya 

kemerahan dibagian  permukaan tubuh penderita.   

Berdasarkan data dari kementrian kesehatan, jumlah kasus Dengue 

Hemorrhagic Fever per 29 Januari 2019 mencapai 16.692 (Ditjen, P2P, Kemenkes 

RI, 2019). Provinsi Jawa Barat tercatat hingga awal Februari kasus Dengue 

Hemorrhagic Fever mencapai 2.477 kasus tersebar di seluruh kabupaten kota 

dengan jumlah kurang lebih 120 orang meninggal dunia. Kasus terbanyak ada 

pada kota Depok yaitu dengan jumlah 319 orang (Dinas kesehatan provinsi Jawa 

Barat, 2019). 

Kasus Dengue Hemorrhagic Fever di Kota Sukabumi meningkat pada 

awal tahun 2019 selama bulan januari terdapat 40 kasus Dengue Hemorrhagic 

Fever sedangkan pada awal tahun 2018 kasus tercatat dengan 91 suspect (dugaan) 

Dengue Hemorrhagic Fever dan hal ini tidak menjadi kejadian luar biasa (KLB) 

(Dinas kesehatan Kota Sukabumi, 2019). 

Sedangkan berdasarkan Studi pendahuluan yang dilakukan, di Rsud R. 

Syamsudin, S.H Kota Sukabumi diperoleh data pasien rawat inap dibulan Oktober 

2018 - Maret 2019 di ruang Tanjung Anak diperoleh data sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 
Distribusi Frekuensi 10 Besar Penyakit Pada Anak Di Ruang Tanjung 

Rsud R.Syamsudin, S.H  Kota Sukabumi Periode Oktober 2018 Maret 2019 

No Nama Penyakit Distribusi Frekuensi 

1. Gastroenteritis 237 21.5% 

2. Bronkopneumonia 200 18.2 % 

3. Kejang Demam 197 17.9% 

4. Bacterial Infection 99 9% 

5. Thypoid Fever 98 8.9% 

6. Observasi Febris 89 8.1% 

7. Dengue Hemorrhagic Fever 61 5.5% 

8. Epilepsi 52 4.7% 

9. Anemia 37 3.3% 

10. Asma 27 2.5% 

Jumlah 1098 100% 

(Sumber : Ruang Keperawatan anak RSUD R.SYAMSUDIN S.H kota Sukabumi 2019) 

Dari tabel 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penderita Dengue 

Hemorrhagic Fever menempati peringkat ke-7 dengan total kasus selama bulan 

Oktober 2018 - Maret 2019 sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Data distribusi jumlah pasien selama Oktober 2019 – Maret 2019 

No Bulan Jumlah 

1 Oktober  3 orang 

2 November  2 orang 

3 Desember  3 orang 

4 Januari 11 orang 

5 Februari   10 orang 

6 Maret  32 orang 

 Total 61 orang 

(Sumber : Ruang Keperawatan anak RSUD R.SYAMSUDIN S.H kota Sukabumi 2019) 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah pasien pada 

setiap bulannya meningkat, dan peningkatan yang signifikan terjadi pada bulan 

Januari dengan jumlah 11 orang dari bulan Desember yang berjumlah 3 orang. 
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Selain itu, terjadi pula peningkatan pada bulan Maret dengan jumlah yang cukup 

besar perbedaannya yaitu 32 orang, bila dibandingkan dengan jumlah pada bulan 

Februari yang hanya mencapai 10 orang. Dengue Hemorrhagic Fever pada pasien 

anak lebih beresiko, sehingga butuh penanganan dan perawatan untuk menghindari 

dampak yang lebih buruk seperti Dengue Shock Syndrome.  

Peran perawat dalam asuhan keperawatan dengan pasien Dengue 

Hemorrhagic Fever adalah mencakup segala aspek diantaranya meliputi 

pemantauan pemenuhan kebutuhan cairan dan nutrisi, suhu tubuh, serta memantau 

hasil laboratorium, selain itu perawat juga memberikan pendidikan kesehatan 

tentang hal-hal yang berhubungan dengan Dengue Hemorrhagic Fever yang 

terjadi. Sehingga perawat dapat dengan optimal untuk mencegah penyebaran 

Dengue Hemorrhagic Fever lebih luas lagi, oleh karena itu penulis merasa tertarik 

untuk melaksanakan Karya Tulis Ilmiah dengan judul Asuhan Keperawatan 

dengan gangguan sistem hematologi yang diakibatkan oleh Dengue Hemorrhagic 

Fever di ruang Tanjung RSUD R. Syamsudin, S.H Kota Sukabumi. 

B. TUJUAN 

1. Tujuan Umum 

Untuk pengalaman secara nyata dalam memberikan asuhan keperawatan secara 

langsung pada pasien dengan Dengue Hemorrhagic Fever yang komprehensif 

meliputi aspek bio-psiko-sosial dan spiritual dengan pendekatan proses 

keperawatan. 
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2. Tujuan khusus 

a. Mampu mendeskripsikan hasil pengkajian keperawatan pada anak. 

b. Mampu mendeskripsikan diagnosa keperawatan anak. 

c. Mampu mendeskripsikan rencana asuhan keperawatan pada anak.  

d. Mampu mendeskripsikan tindakan keperawatan pada anak. 

e. Mampu mendeskripsikan evaluasi keperawatan pada anak. 

f. Mampu membandingkan antara teori pada anak. 

g. Medokumentasikan asuhan keperawatan pada anak. 

C. Metode Telaahan 

1. Metode Deskriptif 

Metode telaahan penulis adalah metode deskriptif yaitu suatu 

pendekatan metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk 

membentuk gambaran tentang suatu keadaan secara objektif (Soekijo, 2011). 

2. Teknik pengumpulan data  

Pengumpulan data adalah pengumpulan informasi tentang pasien yang 

dilakukan secara sistematis untuk menentukan masalah-masalah, serta 

kebutuhan-kebutuhan keperawatan (Dermawan, 2012). 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan pasien dan keluarga, serta berdiskusi 

dengan perawat ruangan, tim kesehatan yang ada di ruangan anak untuk 

mendapat data yang objektif dan subjektif (Dermawan, 2012). 
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b. Observasi/pengamatan 

Observasi adalah mengamati perilaku dan keadaan pasien untuk 

memperoleh data dengan masalah kesehatan dengan keperawatan pasien. 

Tujuan observasi adalah mengumpulkan data tentang masalah yang dihadapi 

pasien melalui kepekaan panca indra (Dermawan, 2012). 

c. Pemeriksaan fisik 

Pemeriksaan fisik dalam keperawatan digunakan untuk memperoleh 

data objektif dan subjektif dari riwayat kesehatan pasien. Tujuan 

pemeriksaan fisik adalah untuk menentukan status keadaan pasien, 

mengidentifikasi masalah kesehatan dan mengambil data dasar untuk 

menentukan rencana keperawatan (Dermawan, 2012). 

d. Studi kepustakaan  

Studi kepustakaan yaitu membaca bahan ilmiah yang berhubungan 

dengan judul karya tulis ilmiah yang diambil dari bermacam-macam 

sumber/referensi. 

3. Sumber dan jenis data 

a. Sumber data  

1) Sumber data primer: adalah data-data yang dikumpulkan dari pasien, 

yang dapat memberikan informasi yang lengkap tentang masalah 

kesehatan yang dihadapinya (Dermawan, 2012). 
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2) Sumber data sekunder: adalah data yang di kumpulkan dari orang terdekat 

pasien (Keluarga) seperti orang tua, saudara atau pihak lain yang 

mengerti dan dekat dengan pasien (Dermawan, 2012). 

b. Jenis data  

1)  Data subjektif: adalah data yang didapat dari pasien sebagai suatu 

pendapat terhadap situasi dan kejadian. Informasi tersebut tidak dapat 

ditentukan oleh perawat secara indefendent tetapi melalui interaksi dan 

komunikasi (Dermawan, 2012). 

2) Data objektif : adalah hasil observasi atau pengukuran dari status 

kesehatan pasien (Dermawan, 2012). 

3) Pengolahan data 

Pengolahan data secara manual yaitu dengan cara klasifikasi, 

interprestasi, indentifikasi, dokumentasi dan verifikasi, selanjutnya 

disajikan sacara tektular. 

D. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan yang dimaksud untuk memudahkan memahami 

karya tulis ilmiyah ini, penulis memberi gambaran umum mengenai isi setiap bab 

yaitu sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Terdiri dari uraian yang melatarbelakangi penulis untuk mengambil kasus, tujuan 

penulisan yang ingin dicapai, metode penulisan dan teknik pengumpulan data  

serta sistematika yang digunakan dalam studi kasus. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini memberikan gambaran tentang konsep secara teoritis meliputi 

definisi, etiologi, patofisiologi, manisfestasi klinis, proses perjalanan penyakit, 

komplikasi, penatalaksanan medik, serta tinjauan teoritis mengenai proses asuhan 

keperawatan Dengue Hemorrhagic Fever.  

BAB III TINJAUAN KASUS DAN PEMBAHASAN  

Memberikan gambaran mengenai hal-hal yang terdapat pada saat melaksanakan 

asuhan keperawatan pada anak dengan Dengue Hemorrhagic Fever yang meliputi 

pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, evaluasi dan 

catatan perkembangan. 

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penatalaksanaan asuhan keperawatan 

serta rekomendasi rumah sakit, perawat, institusi pendidikan keperawatan, dan 

mahasiswa keperawatan dalam meningkatkan asuhan keperawatan. 


