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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 

adalah “keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak 

hanya terbebas dari penyakit atau kecacatan”. Oleh karena itu sehat 

merupakan suatu keadaan ideal, dari sisi biologis, psikologis, dan sosial 

sehingga seseorang dapat melakukan aktifitas secara optimal (Chandra, 

2013) 

Sakit adalah perasaan tidak nyaman ditubuh atau bagian tubuh karena 

menderita sesuatu (demam, sakit perut, dan lain-lain). Sakit juga 

merupakan gangguan dalam fungsi normal individu sebagai totalitas, 

termasuk keadaan organisme sebagai sistem biologis dan penyesuain 

sosialnya. Sakit dapat disebabkan oleh beberapa hal, baik itu berasal dari 

gaya hidup yang kurang sehat, lingkungan yang tidak bersih, ataupun 

karena menurunnya metabolisme (Triyono S. dkk, 2017) 

Penyakit merupakan kondisi yang tidak normal secara negatif 

mempengaruhi fungsi tubuh makhluk hidup dengan menunjukan tanda dan 

gejala klinis tertentu. Pada manusia, penyakit sering digunakan untuk 

merujuk pada kondisi yang menyebabkan rasa nyeri, kesakitan bahkan 

kematian. Secara luas istilah penyakit mengacu pada segala kondisi yang 
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dapat mengganggu fungsi tubuh. Penyakit diklasifikasikan menjadi dua 

yaitu penyakit Degeneratif (penyakit tidak menular) dan penyakit Infeksi 

(penyakit menular) (Darmawan, 2016). 

Dengue Haemoragic Fever (DHF) atau Demam Berdarah Dengue 

(DBD) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus Dengue dan 

ditularkan oleh nyamuk Aedes Aegyfti, yang ditandai dengan demam 

mendadak 2 sampai 7 hari tanpa penyebab yang jelas, lemah/lesu, 

perdarahan, lebam/ruam. Kadang-kadang mimisan, bercak darah, muntah 

darah, dan kesadaran menurun atau syok (Saferi & Mariza, 2013). 

Soedarto (2013) mengatakan gejala infeksi yang muncul pertama oleh 

virus Dengue adalah demam, sebagian besar penderita akan terjadi 

mengalami demam mendadak dengan suhu berkisar antara 39-40℃, 

setelah 5-7 hari demam akan berakhir akan tetapi kemudian kambuh lagi, 

biasanya badan terlihat lesu yang disertai sakit kepala pada bagian depan, 

nyeri pada bagian belakang mata, dan juga persendian, disertai adanya 

perdarahan dan kadang-kadang syok. Dengue dapat menyebar dengan 

cepat, menyerang banyak orang selama masa epidemic berlangsung, 

sehingga dapat menurunkan produktivitas kerja dan juga banyak 

menimbulkan kematian. 

Demam berdarah dengue saat ini masih menjadi masalah kesehatan 

baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah semi perkotaan. Penyebaran 

Dengue ini di pengaruhi oleh faktor iklim seperti curah hujan, suhu dan 
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kelembaban, kelangsungan hidup nyamuk akan lebih lama bila tingkat 

kelembaban tinggi, selama musim hujan (Nazri. C, dkk, 2013). 

Menurut World Health Organization (WHO) pada tahun 2016, 

penelitian terbaru menunjukan 390 juta terinfeksi dengue pertahun dimana 

96 juta bermanifestasi klinis dengan berbagai derajat. Penelitian lain juga 

menyatakan, prevalensi DHF diperkirakan mencapai 3,9 miliyar orang di 

128 negara beresiko terinfeksi virus Dengue. 

Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2018) menunjukan 

angka kesakitan kasus DBD pada tahun 2017 sebanyak 68.407 kasus 

dengan kasus meninggal sebanyak 493 jiwa, dan Incidence Rate (IR) 

26,12 per 100.000 penduduk dibandingkan tahun 2016 dengan kasus 

sebanyak 204.171 serta IR 78,85 per 100.000 penduduk dengan jumlah 

kasus meninggal sebanyak 1.598 jiwa. Kementerian Kesehatan juga 

menyatakan bahwa jumlah kasus dan angka kematian tertinggi di 

Indonesia terjadi di 3 (tiga) provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2017. Kasus 

tertinggi DBD di Indonesia terjadi di Jawa Barat dengan 10.016 kasus dan 

Angka Kematian tertinggi terjadi di Jawa Timur dengan 105 jiwa. 

Data penderita DBD di kota Sukabumi dari tahun 2011-2014 masih 

tinggi walaupun telah terjadi penurunan kasus, pada tahun 2011 terdapat 

531 kasus (Incidence Rate = 149,12), pada tahun 2012 mengalami 

peningkatan, tercatat penderita DBD sebanyak 922 kasus (Incidence Rate 

= 252,88), pada tahun 2013 597 kasus (Incidence Rate = 174,52), dan 
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sekitar 801 kasus (Incidence Rate = 254,28) ditahun 2014 (Dinas 

Kesehatan Kota Sukabumi, 2015). 

Untuk menyikapi tingginya angka kesakitan dan kematian yang 

disebabkan oleh penyakit DHF perawat dengan peran sebagai pelaksana 

pemberian asuhan keperawatan, dapat berperan dalam penatalaksanaan 

pasien Dengue Haemoragic Fever (DHF), tindakan yang dilakukan 

perawat ditujukan untuk mengurangi keluhan utama klien yaitu demam, 

dan gejala lain yang menyertainya seperti intake cairan yang tidak adekuat. 

Apabila tidak segera ditangani maka bisa menimbulkan komplikasi dan 

bisa mengakibatkan kematian pada pasien. 

Berdasarkan dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

studi kasus asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kekurangan 

volume cairan akibat Dengue Haemoragic Fever (DHF) sebagai bahan 

laporan yang akan saya buat dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah dengan 

judul “Asuhan Keperawatan Pada Tn.K Dengan Gangguan Dengue 

Haemoragic Fever (DHF) Di Ruang H.M Muraz RSUD R. Syamsudin, 

S.H Kota Sukabumi”. 

B. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Untuk mendapatkan pengalaman secara nyata dalam memberikan 

asuhan keperawatan secara langsung pada klien dengan gangguan 

Dengue Haemoragic Fever (DHF) yang komprehensif meliputi aspek 

bio-psiko-sosial dan spiritual dengan pendekatan proses keperawatan. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mampu menjelaskan hasil pengkajian asuhan keperawatan kepada 

klien dengan gangguan Dengue Haemoragic Fever (DHF) 

b. Mampu menjelaskan diagnosis keperawatan kepada klien dengan 

gangguan Dengue Haemoragic Fever (DHF) 

c. Mampu menjelaskan rencana asuhan keperawatan dengan 

gangguan Dengue Haemoragic Fever (DHF) 

d. Mampu menjelaskan tindakan keperawatan kepada klien dengan 

gangguan Dengue Haemoragic Fever (DHF) 

e. Mampu menjelaskan evaluasi kepada klien dengan gangguan  

f. Mampu membedakan antar konsep dengan kenyataan kepada klien 

dengan gangguan Dengue Haemoragic Fever (DHF). 

C. Metode Telaahan 

1. Metode penulisan 

Dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini menggambarkan 

pelaksanaan asuhan keperawatan yang dilaksanakan terhadap salah 

seorang klien dengan gangguan Dengue Haemoragic Fever (DHF) di 

ruang H.M. Muraz RSUD R. Syamsudin, S.H Kota Sukabumi”. 

2. Teknik pengumpulan data : 

a. Wawancara 

Pengumpulan data klien dapat menggunakan teknik 

wawancara, dilakukan dengan tanya jawab yang berkaitan dengan 

masalah klien yang dihadapinya atau bisa juga disebut 
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(Anamnesa), yaitu tujuannya untuk mendapatkan data penting yang 

mengenai masalah pada klien, dan membina hubungan baik antara 

perawat dengan klien. 

b. Observasi 

Dengan teknik ini penulis mengamati perilaku dan keadaan 

klien, tujuan dari observasi ini adalah untuk memperoleh data 

tambahan tentang masalah kesehatan klien. 

c. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi dilakukan untuk mencari tahu tentang 

keadaan klien melalui catatan kesehatan dari status klien, dalam 

bentuk tulisan, yang menggambarkan asuhan keperawatan baik 

yang belum diberikan maupun yang sudah diberikan. 

d. Pemeriksaan Fisik 

Pemeriksaan fisik dilakukan untuk mengetahui data pada status 

kesehatan klien. Teknik yang digunakan yaitu dengan teknik 

Inspeksi, Perkusi, Palpasi, dan Auskultasi. 

3. Sumber dan Jenis data : 

a. Sumber data Primer dan Sekunder 

1) Data Primer yang digunakan dalam penulisan Karya Tulis 

Ilmiah ini diantaranya ialah klien dan keluarga klien 

2) Data Sekunder yang digunakan dalam penulisan Karya Tulis 

Ilmiah ini diantaranya lembar Rekam Medik, Lembar test 

diagnostik, serta data yang diambil dari perawat lain. 
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b. Jenis data Objektif dan Subjektif 

1) Data Objektif yaitu data dari hasil yang didapatkan mengenai 

masalah kesehatannya. 

2) Data Subjektif yaitu data yang dirasakan oleh penderita 

D. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini terdiri dari 4 BAB disusun 

secara sistematika yaitu sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pembahasan pada bab ini terdiri dari uraian yang melatar belakangi 

serta mendorong penulis dalam pengambilan kasus, tujuan penulisan yang 

telah dicapai, pada metode penulisan dan metode pengumpulan data serta 

sistematika penulisan yang digunakan. 

BAB II TINJAUAN TEORITIS 

Pada bab ini menjelaskan secara teoritis Definisi, Etiologi, 

Patofisiologi, Manifestasi Klinis, Pemeriksaan Diagnostik DHF, dan 

konsep dasar asuhan keperawatan yang meliputi Pengkajian, Diagnosa, 

Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi pada pasien DHF. 

BAB III TINJAUAN KASUS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang bagaimana proses asuhan 

keperawatan sesuai dengan kasus kelolaan yang didukung dengan konsep 

dasar Kebutuhan Dasar Manusia, meliputi Pengkajian, Diagnosa 

Keperawatan, Rencana Keperawatan, Implementasi Keperawatan, 

Evaluasi Keperawatan, dan Catatan Perkembangan.  
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Sedangkan pada pembahasan, berisi ulasan tahapan proses 

keperawatan yang ditulis secara naratif dan juga pembahasan mengenai 

perbedaan dari sisi teoritis dan kenyataan di Rumah Sakit. 

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini adalah penutup yang menyimpulkan hasil Karya Tulis Ilmiah 

yang telah dibuat kesimpulan mengacu terhadap tujuan dan sasaran yang 

menekankan pada usulan bersifat operasional pada penulisan Karya Tulis 

Ilmiah. 

 

 

 

 


