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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH  

Demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit inveksi akut yang disebabkan oleh 

4 serotype virus dengue dan secara klinis ditandai dengan adanya manifestasi perdarahan dan 

dapat berkembang menjadi renjatan yang bisa disebut dengue shock system (DSS) yang bisa 

berakibat fatal. Trombositopeni yang bersamaan dengan hemokonsentrasi merupakan 

gambaran yang selalu ditemukan pada penderita DBD.  

Penyakit ini pertama kali ditemukan di Filiphina pada tahun 1953, Thailand pada 

tahun 1958, selanjutnya di Malaysia, Singapura, dan Vietnam pada tahun 1953-1964. 

sedangkan di Indonesia sendiri demam berdarah dengue pertama kali dijumpai di kota 

Surabaya pada tahun 1968 yang kemudian disusul di daerah-daerah lain. Jumlah penderita 

DBD menunjukan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, dan penyakit ini banyak 

terjadi di kota-kota yang banyak penduduknya, akan tetapi penyakit ini juga banyak yang 

menyerang di pedesaan. Penyakit ini umumnya mennyerang anak yang berumur 1-15 tahun 

akan tetapi DBD banyak juga menyerang pada golongan umur diatas 15 tahun. (Purmani. Et. 

Al, 2005) 

Penulis mendapatkan data penyebaran penyakit demam berdarah dengue (DBD) di 

Indonesia dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2004 adalah sebagai berikut : (KPK Indonesia, 

2007)  

No Tahun Jumlah Khasus Jumlah Kematian 
1 1996 54.548 orang 1.234 orang 
2 1998 72.133 orang 1.414 orang 
3 1999 21.134 orang Tidak diketahui 
4 2000 33.443 orang Tidak diketahui 
5 2001 45.904 orang Tidak diketahui 



6 2002 40.377 orang Tidak diketahui 
7 2003 50.131 orang Tidak diketahui 
8 2004 26.015 orang 389 orang 

Tabel 1.1: Data penyebaran Demam berdarah 

   Melihat gambaran kasus diatas penulis tertarik untuk melakukan asuhan 

keperawatan pada pasien demam berdarah dengue khususnya pada anak R di bangsal Sindoro 

RSUD Pandan Arang Boyolali.  

  

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Yang menjadi permasalahan pada asuhan keperawatan pada anak R dengan demam 

berdarah dengue dibangsal Sindoro RSUD Pandan Arang Boyolali antara lain adalah sebagai 

berikut : 

1. Pasien dan keluarganya belum mengetahui pengertian dari Demam Berdarah Dengue 

(DBD)  

2. Pasien dan keluarganya belum mengetahui tentang apa saja penyebab Demam Berdarah 

Dengue (DBD)  

3. Pasien dan keluarganya belum mengetahui tentang tanda dan gejala apa saja yang muncul 

pada penderita Demam Berdarah Dengue (DBD)  

4. Pasien dan keluarganya belum mengetahui tentang bagaimana perjalanan penyakit Demam 

Berdarah Dengue (DBD)  

5. Pasien dan keluarganya belum mengetahui tentang pemeriksaan apa saja yang dilakukan 

pada pasien Demam Berdarah Dengue (DBD)  

6. Pasien dan keluarganya belum mengetahui tentang penatalaksanaan medis dan keperawatan 

pada pasien Demam Berdarah Dengue (DBD)  

7. Diagnosa keperawatan apa saja yang bisa muncul pada pasien Demam Berdarah Dengue 

(DBD) dan bagaimana intervensinya 



C. TUJUAN PENULISAN 

1. Tujuan Umum  

Tujuan umum dari karya tulis ilmiah ini adalah untuk memenuhi tugas akhir 

program Studi Diploma III Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 

2. Tujuan Khusus 

Laporan ini dibuat untuk mengidentivikasi penulisan asuhan keperawatan anak 

dengan Demam Berdarah Dengue (DBD) di bangsal Sindoro RSUD Pandan Arang 

Boyolali mulai dari pengkajian, diagnosa keperawatan. Intervensi, implementesi, dan 

evaluasi. 

D. MANFAAT PENULISAN 

1. Manfaat Bagi Penulis 

Penulis dapat melakukan asuhan keperawatan pada pasien demam berdarah dengue 

(DBD) dengan menerapkan ilmu yang sudah dipelajari oleh penulis sebelumnya. 

 

2. Manfaat Bagi Pasien dan Keluarga 

Pasien dan keluarga dapat mengetahui cara pencegahan, perawatan penyebab tanda 

dan gejala, serta pertolongan pertama yang dilakukan jika menglami demam berdarah 

dengue. 

 

 

 

 




