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ASUHAN KEPERAWATAN PADA Sdr.F  DENGAN DENGUE 
HAEMORRAHGIC FEVER (DHF) DI BANGSAL MULTAZAM RS PKU 

MUHAMMADIYAH SURAKARTA                                                                
 

(Rohmad Adi Candra,2013) 
ABSTRAK 

Latar Belakang : Penyakit Dengue maupun penyakit Demam Berdarah Dengue 
adalah penyakit infeksi yang banyak dan sering berjangkit di daerah tropis, 
termasuk penyakit Infeksi Tropis (Tropic Infection). Demam Dengue (DD) atau 
Dengue Fever (DF) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang 
disebarkan oleh nyamuk Aedes Aegypti, sedangkan Demam Berdarah Dengue 
(DBD) atau Dengue Haemorhaege Fever (DHF) juga penyakit yang disebabkan 
virus dengue dan di sebarkan oleh nyamuk Aedes Aegypti yang diserta 
imanifestasi pendarahan dan cenderung menimbulkan shock dan kematian. 
Metode : Metode yang digunakan adalah dengan melakukan studi kasus asuhan 
keperawatan pada pasien Dengue Haemorhaege Fever (DHF). 
Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengue 
haemorrahgic fever, yang meliputi pengkajian, intervensi, implementasi dan 
evaluasi keperawatan. 
Hasil : Setelah dilakukan pengkajian terhadap pasien pasien  teraba panas dengan 
pengukuran ukuran suhu 38,5oC pasien juga mengatakan pusing,tidak nafsu 
makan serta lemas,dan perawat menetapkan tiga diagnosa yaitu kenaikan suhu 
tubuh,kekurangan volume cairan, serta resiko gangguan pemenuhan nutrisi 
sehingga perawat melakukan tindakan kompres hangat,mementau cairan yang 
masuk,pantau selera makan pasien dan memberi makanan sedikit tapi sering dan 
setelah  tindakan keperawatan di lakukan selama 3 x 24 jam maka di dapatkan 
hasil dengan suhu badan pasien menurun, pemenuhan cairan tubuh terpenuhi serta 
pemenuhan nutrisi terpenuhi. 
Kesimpulan : DHF merupakan penyakit yang disebabkan oleh Arbovirus ( arthro 
podborn virus ) dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes ( Aedes Albopictus 
dan Aedes Aegepty ) nyamuk aedes aegepty,gejala yang  timbul setelah terjangkit 
penyakit ini adalah bintik kemerahan pada kulit,tidak nafsu makan,hipertermi 
serta gejala kekurangan cairan. 
Kata kunci : dengue haemorrahgic fever. 
Daftar Pustaka : 20 ( 2005 – 2012 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NURSING CARE TO MR. F WITH DENGUE HAEMORRAHGIC FEVER 
(DHF) IN WARD MULTZAM PKU MUHAMMADIYAH HOSPITAL 

SURAKARTA 
 

(Rohmad Adi Candra,2013) 
 

ABSTRACT 
 
Background : Dengue Disease and Dengue Hemorrhagic Fever is an infectious 
disease and frequent outbreaks in the tropics, including Tropical Infectious 
diseases (Tropic Infection). Dengue fever (DD) or Dengue Fever (DF) is a disease 
caused by dengue virus which is spread by the Aedes aegypti mosquito, while the 
Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) or Dengue Haemorhaege Fever (DHF) is also 
a disease caused by dengue virus and spread by mosquitoes Aedes aegypti with 
bleeding manifestations and tend to lead to shock and death 
 
Methods : The method used is to conduct a case study of nursing care in patients 
with Dengue Haemorhaege Fever (DHF). 
 
Objective : To determine nursing care to patients of dengue fever haemorrahgic, 
which includes assessment, intervention, implementation and evaluation of 
nursing. 
 
Results : After assessment of the patient patients with palpable heat measurement 
temperature measurement 38,5oC patients also say dizziness, loss of appetite and 
weakness, and nurses set three diagnoses that increase in body temperature, lack 
of fluid volume, as well as the risk of disturbance of nutrition so that nurses take 
action compresses warm, mementau fluid intake, monitor the patient's appetite 
and give the food a little but often and after nursing actions undertaken during the 
3 x 24 hours then get the results with the patient's body temperature decreases, 
fulfilling unmet body fluids and nutrition are met. 
 
Conclusion : DHF is a disease caused by Arbovirus (arthro podborn virus) and is 
transmitted through the bite of the Aedes mosquito (Aedes albopictus and Aedes 
aegypti) mosquito Aedes aegypti, the symptoms after contracting this disease is 
reddish spots on the skin, no appetite, hyperthermia and symptoms of fluid. 
 
Keywords : dengue haemorrahgic fiver 
 
Bibliography : 20 (2005 -  2012) 

 
 
 
 
 



A. PENDAHULUAN 

Dewasa ini, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran telah banyak 

menyelamatkan nyawa manusia. Penyakit – penyakit  yang selama ini tidak 

terdiagnosis dan terobati, sekarang sudah banyak teratasi. Tetapi untuk 

memperbaiki taraf kesehatan secara global tidak dapat mengendalkan hanya 

pada tindakan kuratif, karena penyakit yang memerlukan biaya mahal itu 

sebagian besar dapat dicegah dengan pola hidup sehat dan menjauhi pola 

hidup beresiko. Artinya para pengambil kebijakan harus mempertimbangkan 

untuk mengalokasi dana kesehatan yang lebih menekankan pada segi 

preventif dari pada kuratif ( Muttaqin dan Kumala, 2011 ). 

Penyakit dengue maupun penyakit Demam Berdarah Dengue adalah 

penyakit infeksi yang banyak dan sering berjangkit di daerah tropis, termasuk 

penyakit infeksi tropis (tropic infection). Demam dengue (DD) atau Dengue 

Fever (DF) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang 

disebarkan oleh nyamuk Aedes Aegypti, sedangkan Demam Berdarah 

Dengue (DBD) atau Dengue Haemorhaege Fever (DHF) juga penyakit yang 

disebabkan virus dengue dan disebarkan oleh nyamuk Aedes Aegypti yang 

disertai manifestasi pendarahan dan cenderung menimbulkan shock dan 

kematian (Misnadiarly, 2009). 

 

B. PEMBAHASAN 

Pada bab ini, membahas masalah-masalah yang muncul pada 

pelaksanaan Asuhan  Keperawatan pada Sdr. F dengan gangguan sistem 

imunologi: dengue haemorrhagic fever (DHF) di ruang Multazam RS PKU 



Muhammadiyah Surakarta, dengan  membandingkan antara teori dan kasus 

yang terjadi dilapangan yang meliputi pengkajian, diagnosa, rencana tindakan 

dan implementasi serta hasil perkembangan  pada  pasien  sesuai dengan hasil 

pengkajian secara langsung. 

1. PENGKAJIAN 

Dari pengkajian yang di lakukan pada Sdr.F pada tanggal 30 april 2013 di 

dapatkan pasien mengatakan pusing,pasien mengatakan panas, juga 

mengatakan tidak nafsu makan pasien juga mengatakan badanya lemas, serta 

perawat juga menemukan data objektif dimana badan masien teraba 

panas,pasien tampak pucat, pasipen terlihat lemah dan dari TTV didapatkan 

TD: 90/70 mmHg, RR: 24x/menit, N: 60x/menit, S: 38,4oC sehingga perawat 

akan menerapkan diagnosa sesuai dengan keluhan juga masalah yang timbul 

dalam penyakit DHF ini.Pengkajian ini juga merupakan langkah awal dalam 

penentuan langkah langkah selanjutnya yang akan di lakukan 

2. DIAGNOSA 

Dari analisa data yang dikumpulkan didapatkan tiga diagnosa yang dapat 

ditegakkan sesuai dengan konsep (NANDA NIC dan NOC, 2006). Secara 

umum diagnosa keperawatan yang disebutkan dalam teori dengan yang 

ditemukan di kasus nyata tidak jauh berbeda. Dari hasil pengkajaian 

didapatkan diagnosa keperawatan sebagai berikut :Selanjutnya, penulis akan 

membahas satu per satu dari diagnosa keperawatan tersebut dengan 

mengelompokkan sebagai berikut: 



a. Kenaikan suhu tubuh (hipertermi) berhubungan dengan proses 

penyakit.Kenaikan suhu tubuh (hipertemi)  merupakan keadaaan ketika 

seseorang  individu  mengalami  atau  beresiko untuk mengalami 

kenaikan suhu tubuh  terus menerus lebih tinggi dari 37,8⁰C per oral atau 

38,8⁰C per rektal karena faktor eksternal (Carpenito, 2007). 

b.  Kurangnya volume cairan tubuh berhubungan dengan peningkatan 

permeabilitas dinding plasma. Kekurangan volume cairan adalah suatu 

keadaan  pada  individu  yang  mengalami dehidrasi intrasel, vaskular, 

atau selular yang behubungan dengan  kehilangan yang aktif. Kekurangan 

Volume cairan  terjadi jika air dan elektrolit hilang pada proporsi yang 

sama  ketika mereka berada pada cairan tubuh normal sehingga rasio 

elektrolit serum terhadap air tetap sama (Carpenito, 2007). 

c.  Resiko gangguan pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan 

dengan Anoreksia. Nutrisi adalah zat-zat gizi yang berhubungan dengan 

kesehatan dan penyakit, termasuk keseluruhan proses dalam tubuh 

manusia untuk menerima makanan atau bahan-bahan dari lingkungan 

hidupnya dan menggunakan bahan-bahan tersebut untuk aktivitas penting 

dalam tubuh serta mengeluarkan sisanya. Nutrisi atau kandungan zat yang 

terdapat dalam makanan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh terdiri dari 6 

kategori, yaitu : karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air. 

Nutrisi dikatakan esensial bagi tubuh jika tubuh tidak bisa 

memproduksinya sendiri sehingga harus dipenuhi dari sumber makanan 

seperti karbohidrat, protein, lemak dan berbagai vitamin dan mineral. 



Jadi, nutrisi esensial penting agar tubuh dapat memproduksi nutrisi 

nonesensial,Sehingga jika kandungan nutrisi tersebut tidak memenuhu 

kebutuhan tubuh makan tubuh tidak merespon baik dalam peyembuhan 

penyakit (Herdman, 2010). 

3. INTERVENSI TINDAKAN 

Intervensi yang dilakukan pada Sdr.F berdasarkan diagnosa yang di 

tegakkan yaitu diagnosa pertama adalah mengatur suhu tubuh dalam batas 

normal dengan intervensi memonitor terus suhu tubuh pasien 2 jam sekali, 

beri kompres hangat, membatasi aktifitas klien dan kolaborasi untuk 

antipiretik dan antibiotik, semua intervrnsi tersebut dapat di lakukan 

perawat sesuai rencana dan di bantu oleh keluarga. 

 Dalam diagnosa yang kedua hasil yang di harapkan adalah 

kebutuhan cairan terpenuhi dengan intervensi pantau TTV, pantau 

masukan cairan, serta mengobservasi adanya kelelehan yang meningkat, 

dalam intervensi ini pasien dapat  berkolaborasi dengan baik dengan 

perawat sehingga perawat menjalankan tindakan keperawatan sesuai 

perencanaan. 

Dalam diagnosa ketiga hasil yang di harapkan resiko gangguan 

pemenuhan nutrisi dapat berkurang dengan intervensi pantau selera makan 

pasien , beri makan sedikit tapi sering  dalam perencanan ini pasien 

bertahap dalam pemenuhan nutrisi di karenakan mengkuti selera makan 

pasien perawat mementau makan pasien dengan menanyakan makanan 

kesukakn pasien dengan berkolaborasi dengan ahli gizi. 



4. IMPLEMENTASI 

Kenaikan suhu tubuh (hipertermi) berhubungan dengan proses 

penyakit. Tindakan keperawatan yang telah terlaksana sesuai dengan 

rencana keperawatan antara lain: memonitor suhu tubuh minimal 2 jam 

sekal, memberikan kompres hangat pada aksila dan lipatan paha, 

mengnjurkan keluarga untuk membatasi aktifitas klien, berkolaborasi 

dengan tim medis lain dalam pemberian obat antipiretik dan antibiotik. 

Implementasi yang penulis lakukan sudah terlaksana sesuai intervensi 

yang tercantum. 

Kurangnya volume cairan tubuh berhubungan dengan peningkatan 

permeabilitas dinding plasma.Tindakan keperawatan yang telah terlaksana 

sesuai dengan rencana keperawatan antara lain: memaantau tanda-tanda 

vital, memantau masukan cairan, mempertahankan untuk memberikan 

cairan 250 ml/hari, mengobservasi adanya kelelahan yang meningkat, 

edema, nadi tidak teratur. Implementasi yang penulis lakukan sudah 

terlaksana sesuai intervensi yang tercantum. 

Resiko gangguan pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan 

berhubungan dengan Anoreksia. Tindakan keperawatan yang telah 

terlaksana sesuai dengan rencana keperawatan antara lain: memantau 

keadaan umum   pasien,memantau selera  makan pasian,dan memberi 

makannan kesukaan pasien, memantau  asupan nutrisi sedikit tapi sering, 

berkolaborasi dengan ahli gisi dalam  pemenuhan  nutrisi. Implementasi 

yang penulis lakukan sudah terlaksana sesuai intervensi yang tercantum. 



5. EVALUASI 

Evaluasi meruapakan tahap akhir dari proses keperawatan yang 

telah digunakan untuk menentukan  seberapa baik rencana keperawatan 

yang telah penulis susun, apakah tujuan dapat tercapai, tercapai sebagian, 

atau belum tercapai dengan  meninjau  respon  pasien dan kriteria hasil 

yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah  pembahasan evaluasi 

berdasarkan evaluasi hasil dari masing – masing diagnosa : 

a. Kenaikan  suhu tubuh (hipertermi) berhubungan dengan proses 

penyakit, Pada diagnosa pertama berdasarkan evaluasi tanggal 30 April 

2013, setelah dilakukan  tindakan  keperawatan selama 3 x 24 jam suhu 

tubuh pasien belum  normal (36-37ºC) dengan kriteria hasil: Klien 

tampak lemas, TTV: KU: sedang, TD: 120/70 mmHg, RR: 24 x/menit, 

N: 60 x/mmenit, S: : 37,20C, Setelah dibandingkan dengan kriteria hasil 

yang ada dalam teori, maka penulis menyimpulkan analisa masalah 

belum teratasi sehingga intervensi dilanjutkan pada tanggal 1 Mei 2013. 

Pada diagnosa pertama  berdasarkan evaluasi tanggal 1 Mei 

2013., setelah dilakukan  tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam suhu 

tubuh pasien  normal (36-37ºC) dengan kriteria hasil: klien masih 

tampak lemah, ekspresi wajah  rileks, KU: sedang, TD: 110/70 mmHg, 

RR: 24 x/menit, N: 60 x/mmenit, S : 36,80C, Setelah dibandingkan 

dengan kriteria hasil yang ada dalam  teori, maka  penulis 

menyimpulkan analisa masalah teratasi dan intervensi dihentikan.  



b. Kurangnya volume cairan tubuh berhubungan dengan peningkatan 

permeabilitas dinding plasma. Pada diagnosa kedua berdasarkan 

evaluasi tanggal 30 April 2013, setelah dilakukan  tindakan 

keperawatan selama 3 x 24 jam,dengan kriteria  hasil pasien tidak 

lemas, pasien tidak tampak pucat, TD : 120/80 mmHg. RR : 16-

24x/menit. N : 60-100x/menit belum terpenuhi dengan data : klien 

tampak lemas dan pucat. Setelah dibandingkan dengan kriteria hasil 

yang ada dalam teori, maka penulis menyimpulkan analisa masalah 

belum teratasi sehingga intervensi dilanjutkan pada tanggal 1 Mei 2013. 

Pada diagnosa kedua berdasarkan evaluasi tanggal 1 Mei 2013., 

setelah dilakukan  tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam, dengan 

hasil pasien tidak lemas, pasien tidak tampak pucat, TD : 120/80 

mmHg. RR : 16-24x/menit. N : 60-100x/menit belum terpenuhi dengan 

data : klien tampak lemah. Dan  klien mengatakan  masih lemes. 

Setelah dibandingkan dengan kriteria hasil yang ada dalam teori, maka 

penulis menyimpulkan analisa masalah belum teratasi sehingga 

intervensi dilanjutkan pada tanggal 2 Mei 2013. 

Pada diagnosa kedua berdasarkan evaluasi tanggal 2 Mei 2013., 

setelah dilakukan  tindakan  keperawatan selama 3 x 24 jam, dengan 

hasil pasien tidak lemas, pasien tidak tampak pucat, TD : 120/80 

mmHg. RR : 16-24x/menit. N : 60-100x/menit terpenuhi dengan data : 

klien tampak segar, ekspresi wajah rileks, KU: sedang, TD: 120/70 

mmHg, RR: 24 x/menit, N: 60 x/mmenit, S: 36,80C Setelah 



dibandingkan dengan kriteria hasil yang ada dalam teori, maka penulis 

menyimpulkan analisa masalah teratasi dan intervensi dihentikan.  

c. Pada diagnosa ketiga berdasarkan  evaluasi tanggal 30 April 2013, 

setelah dilakukan  tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam, 

menunjukan resiko ganguan  pemenuhan  nutrisi kurang dari kebutuhan  

belum  teratasi dengan data : makanan tidak habis dan Klien 

mengatakan masih tidak selera makan, dan  meminta bubur yang di beri 

RS di ganti dengan nasi. maka penulis menyimpulkan analisa masalah 

belum teratasi sehingga intervensi dilanjutkan pada tanggal 1 Mei 2013. 

Pada diagnosa kedua berdasarkan evaluasi tanggal 1 Mei 2013., 

setelah dilakukan  tindakan  keperawatan selama 3 x 24 jam  

menunjukan resiko ganguan  pemenuhan  nutrisi  kurang dari kebutuhan 

belum  teratasi dengan data : klien hanya makan 3 sendok makanan dari 

RS dan pasien tidak menghabiskan  makannanya. Setelah dibandingkan 

dengan kriteria hasil yang ada dalam teori, maka penulis menyimpulkan 

analisa masalah  teratasi sebagian intervensi  kembali dilanjutkan  pada 

tanggal 2 Mei 2013. 

Pada diagnosa kedua berdasarkan evaluasi tanggal 2 Mei 2013., 

setelah dilakukan  tindakan  keperawatan selama 3 x 24 jam, menunjukan 

resiko ganguan  pemenuhan  nutrisi kurang dari kebutuhan sudah teratasi 

dengan data : klien mengatakan makannanya enek dan klien menghabiskan 

¾  makan  porsi diet RS,dan menghabiskan sneck dari RS Setelah 



dibandingkan  dengan  kriteria hasil yang ada dalam teori, maka penulis 

menyimpulkan  analisa  masalah  teratasi dan intervensi dihentikan.  

C. SIMPULAN 

Penyakit DHF adalah penyakit yang disebabkan oleh Arbovirus ( 

arthro podborn virus ) dan ditularkan  melalui gigitan nyamuk Aedes ( 

Aedes Albopictus dan Aedes Aegepty ) nyamuk aides aegepty. 

Setelah  melakukan asuhan keperawatan  pada Sdr. F  selama tiga 

hari didapatkan simpulan sebagai berikut: 

1. Pengkajian dilakukan dengan dua metode yaitu pola Gordon dan 

pemeriksaan fisik head to toe yang mendukung ditegakkannya diagnosa. 

Setelah dilakukan pengkajian dan analisa kasus muncul tiga diagnosa pada 

pasien yaitu: Kenaikan suhu tubuh (hipertermi) berhubungan dengan  

proses penyakit, Kurangnya volume cairan tubuh berhubungan dengan  

peningkatan permeabilitas dinding plasma; Resiko gangguan pemenuhan 

nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan Anoreksia.Intervensi  

pada masing-masing diagnosa, disusun berdasarkan pada data yang 

muncul dalam pengkajian. 

2. Implementasi yang penulis lakukan selama 3x24 jam, sudah sesuai dengan 

intervensi dalam teori. Namun terdapat beberapa intervensi yang tidak 

dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan fasilitas dan kebijakan dari 

rumah sakit. Selain itu terdapat faktor penghambat yang membuat 

beberapa implementasi dalam pelaksanaannya kurang maksimal. 



3. Mengacu pada intervensi dan implementasi, dari hasil evaluasi semua 

diagnosa yang teratasi : Kenaikan suhu  tubuh (hipertermi) berhubungan 

dengan proses penyakit; Kurangnya volume cairan tubuh berhubungan 

dengan  peningkatan permeabilitas dinding plasma; Resiko gangguan 

pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan 

Anoreksia.Intervensi pada masing-masing diagnosa, disusun berdasarkan 

pada data yang muncul dalam pengkajian 
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