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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus

dengue melalui gigitan nyamuk aedes terutama aedes aegypti. Demam dengue

merupakan penyakit akibat nyamuk yang berkembang paling pesat di dunia. Negara

beriklim tropis dan sub tropis berisiko tinggi terhadap penularan virus tersebut. Hal ini

dikaitkan dengan kenaikan temperature yang tinggi dan perubahan musim hujan dan

kemarau disinyalir menjadi faktor resiko penularan virus dengue (Kemenkes RI, 2011).

Angka kejadian DBD yang terus meningkat ditambah dengan siklus hidup aedes

sebagai vektor DBD yang cepat adalah alasan pentingnya melakukan tindakan

pengendalian vektor. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang

tidak sesuai bagi perkembangan vector. Hal ini dikarenakan vektor berperan sebagai

media transmisi penyakit DBD  yang menghantarkan virus dengue ke manusia sebagai

host sehingga terjadinya penyakit DBD. Apabila jumlah aedes sebagai vektor DBD

ditekan, maka jumlah media transmisi DBD menjadi minimal (Widoyono, 2011).

Demam berdarah dengue masih menjadi persoalan di Indonesia karena angka

morbiditas DBD sekarang belum mencapai target pemerintah yaitu kurang dari 49 per

100.000 penduduk. Pada tahun 2015 angka kesakitan DBD mencapai 50,7 per 100.000

penduduk (Kemenkes RI, 2015).

Provinsi dengan angka kesakitan DBD tertinggi yaitu Bali sebesar 105,95 per

100.000 penduduk selanjutnya Kalimantan Timur sebesar 62,57 per 100.000 penduduk
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dan angka kesakitan Kalimantan Barat sebesar 52,61 per 100.000 penduduk. Angka

kesakitan pada provinsi Bali menurun hampir lima kali lipat dibandingkan tahun 2016

yaitu 515,90 per 100.000 penduduk pada tahun 2017 (Pusdatin, 2017). Sementara

berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana jumlah total kasus DBD

tahun 2019 mencapai 213 kasus.

Sindrom renjatan dengue (SRD) merupakan masalah utama pada hampir seluruh

pasien DBD. Sindrom renjatan dengue ini terjadi karena perembesan plasma.

Penanganan yang tepat dan seawal mungkin terhadap penderita DBD dan SRD,

merupakan faktor yang penting untuk keberhasilan penanganan penderita (Soedarmo,

2015).

Patofisiologi utama dari DBD adalah manifestasi perdarahan dan kegagalan

sirkulasi. Perdarahan biasanya disebabkan oleh trombositopaty dan trombositopenia,

karena itu perlu dilakukan pemeriksaan trombosit. Peningkatan hemoglobin dan

hematokrit menunjukkan derajat hemokonsentrasi, sehingga penting dalam menilai

perembesan plasma. Adanya nilai yang pasti dari trombosit, hematokrit, dan

hemoglobin untuk setiap derajat klinik DBD diharapkan sangat membantu petugas

medis agar lebih mudah untuk membuat diagnosis dan menentukan prognosis dari

DBD (Syumarta, Hanif, dan Rustam, 2014).

Hemoglobin merupakan protein yang terdapat pada sel darah merah yang

mempunyai tugas utama menghantarkan oksigen ke paru – paru. Hemoglobin dapat

meningkat ataupun menurun (Gersten T, 2014). Nilai ambang batas kadar hemoglobin

pada perempuan dewasa 12,0 gr/dl dan laki – laki  13,5 gr/dl (Nugraha, 2013).

Peningkatan nilai hemoglobin dapat terjadi pada hemokonsentrasi (polisitemia, luka
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bakar), penyakit paru-paru kronik, gagal jantung kongestif dan pada orang yang hidup

di dataran tinggi (Kemenkes RI, 2011).

Hemoglobin memegang peranan penting untuk membantu diagnosis DBD

terutama bila sudah terjadi kebocoran plasma yang dapat menyebabkan terjadinya

syok. Pada fase awal atau fase tanpa syok hemoglobin pada hari-hari pertama biasanya

normal atau sedikit menurun. Tetapi kemudian kadarnya akan naik mengikuti

peningkatan hemokonsentrasi dan merupakan kelainan hematologi paling awal yang

ditemukan pada DBD (Mayeti, 2010).

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui

gambaran kadar hemoglobin pada pasien deman berdarah dengue di RSU Kertayasa

Negara.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah “Bagaimanakah gambaran kadar hemoglobin pada pasien demam

berdarah dengue di RSU Kertayasa Negara?“

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui gambaran kadar hemoglobin pada pasien demam berdarah

dengue di RSU Kertayasa Negara.



4

2. Tujuan khusus

a. Mengidentifikasi karakteristik pasien demam berdarah dengue di RSU kertayasa

Negara berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan.

b. Menggambarkan kadar hemoglobin pada pasien demam berdarah dengue di RSU

Kertayasa Negara.

c. Menganalisis kadar hemoglobin pasien demam berdarah dengue berdasarkan

karakteristik umur dan jenis kelamin.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengembangan bagi ilmu

pengetahuan di bidang teknologi laboratorium medis, khususnya tentang kadar

hemoglobin pada pasien demam berdarah dengue.

2. Manfaat praktis.

a. Rumah sakit

Sebagai sumber informasi mengenai kadar hemoglobin pada pasien demam

berdarah dengue, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan terapi

kepada pasien.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapakan dapat digunakan sebagai salah satu sumber

informasi tentang kadar hemoglobin pada pasien demam berdarah dengue.


