
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dengue Hemmorhagic Fever (DHF) adalah penyakit infeksi yang 

disebabkan oleh virus dengue dengan tanda dan gejala demam, nyeri otot, 

nyeri sendi disertai lekopenia, ruam, limfadenopati, trombositopenia (Rohim, 

2004). 

Sekitar 2,5 milyar (2/5 penduduk dunia) mempunyai resiko untuk 

terkena infeksi virus Dengue. Lebih dari 100 negara tropis dan subtropis 

pernah mengalami letusan demam berdarah. Kurang dari 500.000 kasus setiap 

tahun di rawat di RS dan ribuan orang meninggal (Mekadiana, 2007). 

Pada bulan januari 2009, penderita DHF di Jawa Tengah sebanyak 

1706 orang. Sedangkan kasus DHF yang terjadi di beberapa kota di Jawa 

Tengah sampai pertengahan 2009 sebanyak 2767 orang 73 diantaranya 

meninggal (Lismiyati, 2009). 

Sebagian pasien DHF yang tidak tertangani dapat mengalami Dengue 

Syok Sindrom yang dapat menyebabkan kematian. Hal ini dikarenakan pasien 

mengalami deficit volume cairan akibat meningkatnya permeabilitas kapiler 

pembuluh darah sehingga darah menuju keluar pembuluh. Sebagai akibatnya 

hampir 35% paien DHF yang terlambat ditangani di RS mengalami syok 

hipovolemik hingga meninggal. 

Saat ini angka kejadian DHF di RS semakin meningkat, tidak hanya 

pada kasus anak, tetapi pada remaja dan juga dewasa. Oleh karena itu 

 



diharapkan perawat memiliki ketrampilan dan pengetahuan yang cukup dalam 

memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan DHF. Ketrampilan yang 

sangat dibutuhkan adalah kemampuan untuk mengidentifikasi tanda-tanda 

syok  dan kecepatan dalam menangani pasien yang mengalami Dengue Syok 

Sindrom (DSS). Maka penulis termotivasi untuk menyusun karya tulis ilmiah 

yang berjudul “Asuhan Keperawatan Pada An.T dengan DHF”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Bagaimanakah penerapan asuhan keperawatan pada klien dengan 

Dengue Hemmorhagic Fever (DHF) di RS Moewardi Surakarta. 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan umum 

Perawat mengetahui penerapan asuhan keperawatan pada klien dengan 

DHF di RS Moewardi Surakarta. 

2. Tujuan khusus 

Penulis mengetahui dan mampu : 

a. Melakukan pengkajian pada klien dengan DHF di RS Moewardi 

Surakarta. 

b. Merumuskan dan menegakkan diagnosa keperawatan pada klien 

dengan DHF di RS Moewardi Surakarta. 

c. Menyusun intervensi keperawatan pada klien dengan DHF di RS 

Moewardi. 



d. Melakukan implementasi keperawatan pada klien dengan DHF di RS 

Moewardi Surakarta. 

e. Melakukan evaluasi pada klien dengan DHF di RS Moewardi 

Surakarta. 

 

D. Manfaat Penulisan 

1. Bagi penulis 

Hasil studi ini dapat memberikan wawasan tentang DHF pada anak dengan 

menggunakan asuhan keperawatan. 

2. Bagi institusi akademik 

Sebagai bahan bacaan di perpustakaan dan bahan acuan pertimbangan 

pada keperawatan khususnya kasus keperawatan anak dengan DHF. 

3. Bagi klien 

Memberi pengetahuan dan ketrampilan pada keluarga tentang perawatan 

anak dengan DHF. 

4. Bagi rumah sakit 

Dapat memberikan asuhan keperawatan untuk kasus yang sama serta 

menjaga dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya 

asuhan keperawatan anak dengan DHF. 

5. Bagi pembaca 

Memberikan gambaran mengenai pelaksanaan dan penerapan konsep ilmu 

keperawatan khususnya pada kasus DHF anak. 

 


