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ABSTRAK 

 
 

Demam Berdarah Dengue (DBD) disebabkan oleh virus dengue yang 
ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Obat yang tepat belum 
ditemukan, pengobatan yang diberikan biasanya bersifat penurun demam dan 
penghilang rasa sakit pada otot-otot sendi selain harus istirahat mutlak dan 
banyak minum, selain itu juga diberikan cairan elektrolit untuk mengganti ion 
tubuh yang hilang. Upaya pemerintah untuk memberantas demam berdarah 
adalah dengan cara memutuskan mata rantai penularannya.                                                 

 Penelitian ini menggunakan metode non eksperimental dengan 
pengumpulan data secara restrospektif. Penelitian ini dilakukan dengan 
menjadikan semua pasien anak penderita demam berdarah dengan usia 0-12 
tahun di instalasi rawat inap Rumah Sakit X tahun 2009 sebagai subyek 
penelitian. Dari data rekam medik terdapat 100 kasus dengan diagnosa 
demam berdarah.  

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemberian obat golongan 
analgetik-antipiretik (94%). Tepat indikasi (100%), tepat obat (91%), tepat 
pasien (100%), tepat dosis (63%). 

 
Kata kunci: demam berdarah, evaluasi pengobatan, pasien anak, Rumah Sakit 

tahun 2009. 
 
 

ABSTRACT 
 

Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) Caused by dengue viruses are 
transmitted by the bite of Aedes  aegypti mosquito. Proper medication has not 
been found, for treatment is given febrifuge and pain relievers in the muscles of 
the joints in addition to absolute rest and drink a lot, but it is also given ionic 
liquid electrolytes to replace lost body ion. Government efforts to eradicate 
dengue fever are to break the chain of transmission. 

This study uses non-experimental method with retrospective data 
collection. The research was carried out by making all pediatric patients with 
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dengue fever patients aged 0-12 years in the installation of General Hospital in 
2009 as a research subject. 

From medical records data there are 100 cases with diagnosis of dengue. 
The evaluation shows that the administration of analgesic-antipyretic drugs group 
(94%). Precise indication (100%), right medicine (91%), appropriate patients 
(100%), the right dosage (63%). 
 
Keywords: dengue fever, evaluation of treatment, pediatric patients, General 
Hospital 2009. 
 

PENDAHULUAN 
Demam berdarah dengue adalah demam yang berlangsung akut 

menyerang baik orang dewasa maupun anak-anak, tetapi lebih banyak 

menimbulkan korban pada anak-anak berusia di bawah 15 tahun, disertai dengan 

pendarahan dan dapat menimbulkan renjatan (syok) yang dapat mengakibatkan 

kematian penderita. Anak-anak banyak terserang penyakit demam berdarah 

karena sesuai dengan lingkungan mereka sekolah, belajar, dan bermain, apalagi 

serangan nyamuk demam berdarah sering dipagi hari waktu anak-anak 

beraktivitas. Penyebabnya adalah virus dengue dan penularannya terjadi melalui 

gigitan nyamuk Aedes aegypti (Soedarto, 1995). 

Pengobatan terhadap virus dengue sampai sekarang bersifat penunjang 

agar pasien dapat bertahan hidup. Obat yang bersifat menyembuhkan belum 

ditemukan, pengobatan yang diberikan biasanya bersifat penurun demam dan 

menghilangkan rasa sakit pada otot-otot atau sendi-sendi selain harus istirahat 

mutlak dan banyak minum, jika suhu tinggi dikompres secara intensif (Ngastiyah, 

1993). Pada DBD, terapi dengan antipiretik harus diberikan pada pasien dengan 

hiperpireksia, terutama bagi yang mempunyai riwayat kejang dan demam. Untuk 

itu perlu dipertimbangkan pemberian antipiretik yang aman untuk anak. Dari 

berbagai standar yang ada, menyebutkan bahwa dalam tatalaksana DBD 

pemberian obat antipiretik merupakan pilihan yang aman dan tepat untuk obat 

turun panas dan analgesik pada anak-anak adalah parasetamol (Depkes RI, 2005). 

Demam berdarah dengue (atau Dengue Haemorrhagic Fever, 

selanjutnya disingkat DBD) ialah penyakit yang terdapat pada anak dan 

dewasa dengan gejala utama demam, nyeri otot dan sendi, yang biasanya 
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memburuk setelah dua hari pertama. Sindrom renjatan dengue (dengue shock 

syndrome, selanjutnya disingkat DSS) ialah penyakit DBD yang disertai 

renjatan (Mansjoer dkk, 2000). 

Pada waktu anak masuk rumah sakit, diambil anamnesis tentang 

lama dan sifat demam, keluhan dan gejala sebelum dan bersamaan 

timbulnya demam, timbulnya manifestasi pendarahan, bila penderita 

menjadi gelisah dan bila terdapat kulit yang dingin pada ujung hidung, 

jari, dan kaki. Ditanyakan pula apakah sebelum di rawat mendapat atau 

tidak mendapat pengobatan sendiri dari petugas kesehatan atau mendapat 

pengobatan sendiri dengan disebut juga jenis dan nama obat  

(Soedarmo,dkk.,2008). 

WHO (1986) membagi menjadi empat kategori penderita menurut derajat 

berat penderita sebagai berikut : 

a) Derajat I :  Adanya demam tanpa perdarahan spontan, 

manifestasi perdarahan hanya berupa tourniket 

tes yang positif. 

b) Derajat II :  Gejala demam diikuti dengan perdarahan 

spontan, biasanya berupa perdarahan dibawah 

kulit dan atau tanpa perdarahan lainnya. 

c) Derajat III :  Adanya kegagalan sirkulasi berupa nadi yang 

cepat dan lemah, penyempitan tekanan nadi 

(<20 mmHg), atau hipotensi, dengan disertai 

akral yang dingin dan gelisah. 

d) Derajat IV :  Adanya syok yang berat dengan nadi tak teraba 

dan tekanan darah tidak terukur (Soegijanto, 

2002). 

Pada dasarnya pengobatan DBD bersifat simtomatis, yaitu 

mengatasi keadaan sesuai keluhan dan gejala klinis pasien dan suportif, 

yaitu mengatasi kehilangan cairan plasma sebagai akibat peningkatan 

permeabilitas kapiler dan sebagai akibat perdarahan. Pasien DBD dirawat 

di ruang perawatan biasa. Tetapi pada kasus DBD dengan komplikasi 
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diperlukan perawatan intensif. Untuk dapat merawat pasien DBD dengan 

baik, diperlukan dokter dan perawat yang terampil, sarana laboratorium 

yang memadai, cairan kristaloid dan koloid, serta bank darah yang 

senantiasa siap bila diperlukan. Perjalanan penyakit DBD sulit diramalkan, 

pasien yang pada waktu masuk keadaan umumnya tampak baik, dalam 

waktu singkat dapat memburuk dan tidak tertolong (Hadinegoro, dan 

Rezeki, 2004). 

 

METODE PENELITIAN 

Subyek Penelitian 

Subyek yang dipakai dalam penelitian adalah pasien anak dengan 

diagnosis utama demam berdarah dan mendapat analgetik di Rumah Sakit “X” 

Tahun 2009. 

Alat 

Alat penelitian yang digunakan adalah standar pengobatan rumah sakit 

(Depkes). 

Bahan  

 Bahan penelitian yang digunakan adalah lembar catatan rekam medik dari 

pasien anak yang terdiagnosa demam berdarah di instalasi rawat inap Rumah 

Sakit “X” tahun 2009. 

Analisis Data 

Seluruh hasil penelitian dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui 

evaluasi penggunaan analgetik pada pasien anak yang menderita demam berdarah 

dengan pedoman pengobatan yang ada berdasarkan ketepatan indikasi, ketepatan 

obat, ketepatan pasien dan ketepatan dosis. 

1) Ketepatan indikasi 

Persentase ketepatan  indikasi = 0
0100

obat pemberian seluruh  jumlah  
 indikasit  obat  tepa pemberian Jumlah  
×  

2) Ketepatan obat 

Persentase ketepatan dapat dihitung sebagai berikut: 
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Persentase ketepatan  obat = 0
0100

obat pemberian seluruh  jumlah  
obat   obat tepat pemberian Jumlah  

×  

3) Tepat dosis 

Persentase ketepatan dapat dihitung sebagai berikut: 

Persentase ketepatan dosis = 0
0100

obat pemberian seluruh  jumlah  
 dosist  obat  tepa pemberian Jumlah  
×  

4) Tepat pasien 

Persentase ketepatan dapat dihitung sebagai berikut: 

Persentase ketepatan pasien = 0
0100

obat pemberian seluruh  jumlah  
pasien t  obat  tepa pemberian Jumlah  

×
 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari penelusuran data, kasus Demam Berdarah pada anak hanya 94 pasien. 

Selanjutnya dianalisis untuk mengevaluasi penggunaan obatnya. Kemudian dari 

nomor register diperoleh nama penderita, umur, jenis kelamin, lama perawatan 

dan obat yang digunakan untuk Demam Berdarah. 

Tabel 1. Distribusi Jenis Kelamin Pasien Demam Berdarah pada Anak di 
Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit “X” tahun 2009 
Jenis Kelamin Jumlah Pasien Persentase (%) 
Laki-laki 53 56% 
Perempuan 41 44% 
                     Total 94 100% 

Pada umumnya seorang anak laki-laki lebih rentan terhadapa infeksi 

daripada anak perempuan karena produksi imunoglobulin dan antibodi anak 

perempuan lebih banyak dibanding anak laki-laki (Soedarmo, 2008). 

Tabel 2. Distribusi Umur Pasien Demam Berdarah pada Anak di Instalansi 
Rawat Inap Rumah Sakit “X” tahun 2009 
Umur Jumlah Pasien Persentase 

<1 tahun 3 4% 
1- <6 tahun 32 34% 

6-12 tahun 57 61% 

                        Total 94 100% 
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Dari tabel 2, menunjukkan bahwa umur yang paling tinggi pada kasus 

demam berdarah adalah umur 6-12 tahun 57 pasien (61%). Kelompok ini 

merupakan kelompok anak usia sekolah yang rentan terhadap timbulnya 

penyakit. Kemungkinan ini bisa terjadi karena sistem imunitas tubuh atau 

daya tahan tubuh menurun, bisa juga terjadi pada saat mereka sekolah. 

Tabel 3. Distribusi Lama Perawatan Pasien Demam Berdarah pada Anak di 
Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit “X” tahun 2009. 

Lama Perawatan Jumlah Pasien Persentase 
1 – 4 hari 40 43% 
5 – 8 hari 50 53% 
>8 hari 4 4% 
                          Total 94 100% 

Dari tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah lama perawatan tersering 

adalah 1-4 hari sebanyak 40 kasus (43%), pasien yang dirawat 5-8 hari 

sebanyak 50 kasus (53%) dan pasien yang dirawat >8 hari sebanyak 4 kasus 

(4%). 

Tabel 4. Distribusi Keterangan Keluar Pasien Demam Berdarah pada Anak di 
Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit “X” 2009. 
Keterangan Keluar Jumlah Pasien Persentase 
Sembuh 29 31% 
Membaik 58 62% 
Pulang paksa 7 7% 
Meninggal - - 
                        Total 94 100% 

 

Dari tabel 4 menujukkan bahwa dari 100 pasien dikaitkan dengan 

keterangan keluar ini dapat dilihat bahwa pasien yang pulang dengan ijin 

dokter dalam keadaan sembuh 29 pasien (31%), dengan ijin dokter dalam 

keadaan sudah membaik 58 pasien (62%), pulang paksa 7 pasien (7%), dan 

tidak terdapat pasien yang meninggal karena obat-obat yang diberikan sudah 

dapat menanggulangi rasa sakit pasien yang ditimbulkan akibat demam 

berdarah. 

Golongan obat yang paling utama dibarikan pada pasien demam 

berdarah adalah larutan elektrolit yang berfungsi sebagai cairan rehidrasi yaitu 

mengembalikan cairan tubuh yang hilang pada saat pasien mengalami 
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dehidrasi, anoreksia dan muntah. Cairan rehidrasi yang digunakan oleh pasien 

demam berdarah pada anak di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit ”X” dapat 

dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5. Distribusi Jenis Larutan Rehidrasi yang Diberikan pada Pasien 
Demam Berdarah Anak di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit ”X” 
Tahun 2009.  

Larutan Rehidrasi Jumlah Pasien Persentase (%) 
Ringer Laktat 54 57% 
Asering 40 43% 
                   Total 94 100% 

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa jenis cairan rehidrasi yang diberikan pada 

penderita demam berdarah di Instalasi Rawat Inap RSUD Sukoharjo tahun 

2009 adalah Ringer Laktat 54 kasus (57%) dan larutan Asering sebanyak 40 

kasus (43%). 

Tabel 5. Distribusi Obat yang Diberikan pada Pasien Demam Berdarah Anak 
di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit “X” tahun 2009 

Golongan 
Obat 

Nama Obat Jumlah 
Pasien 

Persentase 

Analgetik-
antipiretik 

Paracetamol 
Metamizole 

86 
8 

91% 
9% 

Antibiotik Amoksisilin 
Ampicilin 
Sefotaksim 
Kloramfenikol 

7 
27 
5 
1 

7% 
29% 
5% 
1% 

Antiemetikum Metoklopramid 53 56% 
Antasidum 
Antitukak 

Antasida 
Ranitidin 

89 
67 

95% 
71% 

Food 
suplemen dan 
Vitamin 

Starmuno 47 50% 

Kortikosteroid Dexametasone 2 2% 
Antitusif-
ekspektoran 

Bromhexine HCl 8 9% 

Hemostatikum Asam 
traneksamat 

28 30% 

Antikonvulsan Diazepam 1 1% 
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Analgetik yang digunakan sebnyak 94 kasus. Penggunaan analgetik ini 

untuk menurunkan panas dan menghilangkan rasa sakit akibat nyeri yang 

dirasakan.  

Dalam penelitian ini terdapat 100% tepat indikasi dan tidak ada pasien 

yang mengalami ketidaktepatan indikasi. Dari 94 pasien yang mendapat analgetik, 

yang aman digunakan untuk pasien anak adalah parasetamol sebanyak 86 pasien 

(91%) (Hadinegoro dan Rezeki, 2004). Obat yang digunakan seluruhnya tepat 

pasien (100%). Ketepatan dosis yang digunakan sebanyak 60 kasus (63%). 

Apabila parasetamol digunakan berlebihan dapat menyebabkan kerusakan hati 

dan ginjal, kelebihan metamizole akan menyebabkan hipotermia, hipotensi, detak 

jantung cepat, gagal ginjal dan hati akut.  

Tabel 6. Distribusi Ketidaktepatan Dosis Analgetik Pasien Demam 
Berdarah pada Anak di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit “X” 
tahun 2009. 

Obat Umur 
(tahun) 

Dosis 
Standar/ 
Pemberian 

Umur Dosis  
Pemberian 

Nomor 
pasien 

Keterangan 

Parasetamol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metamizole 

< 1  
1-3 
 
4-6 
 
 
 
7-12 
 
 
 
 
2-3 
4-5 
6-7 
8-14 

60 mg 
60-125mg 
 
125-250mg 
 
 
 
250-500mg 
 
 
 
 
50-100mg 
100-200mg 
200mg 
250-300mg 

< 1 
1-3 
 
4-6 
 
 
 
7-12 
 
 
 
 
2-3 
4-5 
6-7 
8-14 

350mg 
360-500mg 
 
60-500mg 
 
 
 
120-240mg 
 
 
 
 
 
 
62,5-125mg 
125mg 
 
 

49 
5, 27, 31, 
62 
34, 47, 50, 
66 
41, 22, 81,  
89, 95 
12, 17, 21, 
29, 36, 42, 
57, 76, 80, 
83, 86, 91, 
98  
 
 
28, 46, 56 
32, 51, 59, 
75 
 
 

Lebih 
Lebih 
 
Lebih 
 
Kurang 
 
Kurang 
 
 
 
 
 
 
Kurang 
Kurang 
 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
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1. Pasien anak penderita demam berdarah yang menggunakan obat golongan 

analgetik sebanyak 94 pasien. 

2. Ketepatan penggunaan obat: tepat indikasi 100%, tepat obat 91%, tepat 

pasien 100%, tepat dosis 63%. 

Saran 

Perlu dilakukan monitoring terhadap penggunaan obat di rumah sakit, 

terutama dalam hal ini pasien anak khususnya dan semua tingkat umur pada 

umumnya. Perlu adanya penelitian tentang evaluasi penggunaan obat pada anak 

yang menderita demam berdarah di instalasi rawat inap rumah sakit lainnya 

sehingga dapat digunakan sebagai bahan pembanding peneliti lainnya. 
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