
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anak merupakan dambaan setiap keluarga. Setiap keluarga juga mengharapkan 

anaknya kelak bertumbuh kembang optimal (sehat fisik, mental/kognitif, dan sosial 

dapat dibanggakan, serta berguna bagi nusa dan bangsa. Sebagai asset bangsa, anak 

harus mendapat perhatian sejak mereka masih didalam kandungan sampai mereka 

menjadi manusia dewasa. (Setiawan, Prasetyo, Santuso, & Prastiyani, 2014). 

Dengue haemorrhagic fever (DHF) atau yang sering disebut dengan demam 

berdarah merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue yang 

penularannya melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti. Penyakit Dengue 

haemorrhagic fever dapat menyerang semua orang dan dapat menyebabkan kematian 

terutama pada anak, sehingga sering menimbulkan terjadinya kejadian luar biasa atau 

wabah. (Susilaningrum et al., 2013). 

DHF adalah salah satu penyakit yang menular yangsampai saat ini masih 

menjadi masalah kesehatan seluruh masyarakat. Penyakit ini penyebarannya sangat 

cepat dan berpotensi menyebabkan kematian sehingga sering muncul sebagai 

Kejadian Luar Biasa (KLB). DHF merupakan penyakit infeksi virus akut yang 

disebabkan oleh virus dengue. Penyakit ini biasanya ditularkan melalui gigitan 

nyamuk Aedes Aegypti merupakan vektor utama dalam penyakit DHF (Dinkes, 

2015). 
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Menurut (WHO, 2011) terdapat 2,5 milliar kasus dari seluruh dunia yang 

menderita penyakit DHF dan terdapat 1,3 milliar kasus yang menderita penyakit DHF 

diwilayah asia tenggara. Jumlah kasus DHF selalu meningkat selama 3 tahun terakhir 

dan Indonesia menduduki peringkat kedua dengan tingkat keparahan pada kasus 

DHF.  

Pada tahun 2015 jumlah penderita DHF di Indonesia mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan tahun 2014, jumlah penderita DHF pada tahun 2015 yang 

dilaporkan sebanyak 129.650 kasus dengan jumlah kematian adalah sebanyak 1.071 

orang dan angka kematian sebesar 0,83%. Jumlah kabupaten/kota yang penduduknya 

terjangkit DBD juga mengalami peningkatan dan angka kesakitan juga mengalami 

peningkatan pada tahun 2015 sebesar 446 Kabupaten/Kota (86,77%). Pada tahun 

2016 jumlah penderita DHF di Indonesia dilaporkan sebanyak 201.885 kasus dengan 

jumlah kematian sebanyak 1.585 orang (Kementerian Kesehatan RI, 2016). 

Provinsi Bali terdapat  257,75 per 100.000 penduduk yang mengalami DHF. 

Penyakit DHF pada tahun 2016 menduduki peringkat pertama dalam pola 10 besar 

penyakit pada pasien rawat inap di RSU Provinsi Bali sebanyak 8.366 kasus (Dinas 

Kesehatan Provinsi Bali, 2016). Pada tahun 2015 dilaporkan terjadi 846 kasus DHF 

di Kabupaten Tabanan dengan Incidence Rate sebesar 194,1 per 100.000 penduduk. 

(Dinkes, 2015).  

Dilaporkan terjadi 918 kasus di Kabupaten Tabanan dengan Incidence Rate (IR) 

sebesar 209,4 per 100.000 penduduk pada tahun 2016. Jumlah kasus yang terjadi 

pada tahun 2016 ini meningkat apabila dibandingkan dengan jumlah kasus yang 

terjadi pada tahun 2015 yakni dengan 846 kasus (Dinkes Kabupaten Tabanan, 2017). 
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Berdasarkan studi pendahuluan di BRSU Tabanan pada tahun 2015 terdapat sebanyak 

463 kasus anak yang mengalami DHF. Pada tahun 2016 terdapat sebanyak 697 kasus 

anak yang mengalami DHF dan pada tahun 2017 terdapat sebanyak 153 kasus anak 

dengan DHF. 

Menurut penelitian (Kurniawan, Juffrie, Udji, & Rianto, 2015) pasien DHF 

dengan tanda gejala mual, muntah dan anoreksia dapat menyebabkan terjadinya syok. 

Sebanyak 17 pasien DHF dengan syok (11%) diantaranya mengalami mual sebesar 

41,2%, 29,4% mengalami muntah dan sebesar 35,3% mengalami anoreksia.Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh (Giyatmo, 2013) apabila dukungan gizi ataupun 

nutrisi yang tidak adekuat pada pasien DHF selama di rumah sakit akan 

mengakibatkan meningkatnya morbiditas dan mortalitas serta memperpanjang lama 

rawat inap. 

Adapun upaya yang dilakukan oleh tenaga kesehatan khususnya perawat  dalam 

memberikan asuhan keperawatan dalam mengatasi defisit nutrisi pada anak dalam 

penyakit DHF mengacu pada teori keperawatan pada NIC (Nursing Interventions 

Classification) diantaranya seperti melakukan terapi nutrisi, konseling nutrisi, 

monitor nutrisi, manajemen pengobatan, manajemen diare, pemberian makan dan 

manajemen berat badan. (Bulechek, Butcher, Dochterman, & Wagner, 2013).  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Permatasari, 2011) didapatkan hasil 

bahwa sindrom syok dengue lebih sering terjadi pada anak yang memiliki status gizi 

kurang daripada anak yang berstatus gizi normal. Hal ini berasal dari data status gizi 

4.532 anak terinfeksi dengan dengue haemorrhagic fever. Pada penelitian ini juga 
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didapatkan sebagian besar anak yang mengalami DHF mengalami status gizi yang 

buruk sebesar  1,4%. 

Pada beberapa manajemen trombositopeni banyak sekali yang menganjurkan 

dimasyarakat dengan peningkatan nutrisi yang adekuat dengan cara memberikan diet 

TKTP dengan rasional bahwa nutrisi yang baik dapat meningkatkan pertahanan tubuh 

dalam melawan ketidakseimbangan metabolisme darah dalam hal ini hemopoesis dan 

pembentukan sel megakarosit sehingga pembentukan trombosit dapat cepat terjadi 

dengan hasil yang benar-benar maturasi. (Djunaedi, 2006). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Anak DHF Dengan Defisit Nutrisi di 

Ruang Anggrek BRSU Tabanan. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskaan satu masalah penelitian 

yaitu “Bagaimanakah Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Anak DHF Dengan 

Defisit Nutrisi di Ruang Anggrek BRSU Tabanan Tahun 2018?” 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuigambaran asuhan keperawatan anak 

DHF dengan masalah keperawatan defisit nutrisi di ruang anggrek BRSU Tabanan 

tahun 2018. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi data objektif dan data subyektif pada anakDHF dengan masalah 

keperawatan defisit nutrisi. 

b. Mengidentifikasi diagnosa keperawatan pada anak DHF dengan masalah 

keperawatan defisit nutrisi. 

c. Mengidentifikasi intervensi keperawatan pada anakDHF dengan masalah 

keperawata defisit nutrisi. 

d. Mengobservasi implementasi pada anak DHF dengan masalah keperawatan 

defisit nutrisi. 

e. Mengobservasi respon pasien pada anak DHF dengan masalah keperawatan 

defisit nutrisi. 

D. Manfaat 

1. Manfaat secara teoritis 

a. Bagi peneliti 

Sebagai referensi bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian khususnya 

mahasiswa Jurusan Keperawatan yang berhubungan dengan Asuhan keperawatan 

pada anak DHF dengan masalah keperawatan defisit nutrisi. 

b. Bagi ilmu pengetahuan  

1) Dapat digunakan sebagai masukan dalam pengetahuan ilmu keperawatan tentang 

asuhan keperawatan anak DHF dengan masalah keperawatan defisit nutrisi. 

2) Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan asuhan 

keperawatan anak DHF dengan masalah keperawatan defisit nutrisi. 
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2. Manfaat secara praktis 

a. Bagi pelayanan kesehatan  

1) Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang gambaran asuhan 

keperawatan anak DHF dengan masalah keperawatan defisit nutrisi. 

2) Dapat membantu menerapkan asuhan keperawatan anak DHF dengan masalah 

keperawatan defisit nutrisi. 

b. Bagi Penulis 

a) Menambah pengetahuan dan informasi bagi peneliti tentang asuhan keperawatan 

pada anak DHF dengan masalah keperawatan defisit nutrisi.  Selain itu penelitian 

diharapkan dapat menjadi salah satu cara peneliti dalam mengaplikasikan ilmu 

yang diperoleh dari institusi pendidikan. 

b) Bagi institusi pendidikan  

Dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi institusi pendidikan dalam 

pengetahun dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di masa 

yang akan datang  

 


