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BAB I 

   PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang  

Indonesia merupakan salah satu negara transmisi virus dengue, dan 

termasuk kategori A dalam negara endemik di Asia Tenggara (World Health 

Organisation, 2007b). Demam berdarah dengue --penyakit yang diakibatkan 

oleh infeksi virus tersebut-- telah merupakan salah satu masalah kesehatan di 

Indonesia (Ganda, 2006). 

Setiap tahun, hingga tiga milyar orang penduduk dunia memiliki risiko 

terinfeksi virus dengue. Lebih dari 100 negara tropis dan subtropis pernah 

mengalami letusan demam dengue. Dua puluh  juta kasus diperkirakan terjadi 

setiap tahunnya, dengan Case Fatality Rate (CFR) 1-5% (Ganda, 2006; 

Centers  for Disease Control and Prevention, 2003; World Health 

Organisation, 2007a).  

Di Indonesia, letusan demam dengue pernah dilaporkan oleh David 

Baylon di Batavia pada tahun 1779. Kasus wabah DBD pertama kali 

dicurigai di Surabaya pada tahun 1968 (CFR 41,3%) dan mendapat 

konfirmasi virologi pada tahun 1970 (Hassan dan Alatas, 2005). Pada tahun 

1994, kasus DBD telah ditemukan di seluruh propinsi di Indonesia. Dan pada 

tahun 2004, Indonesia melaporkan CFR (1,12%) tertinggi di Asia Tenggara 

(Ganda, 2006).  

Kejadian luar biasa (KLB) diperkirakan terjadi setiap lima tahun --

ketiadaan proteksi silang terhadap serotipe heterolog dianggap sebagai 

penjelasan terhadap fenomena ini (World Health Organisation, 1997; 

Sunarto, 2004)-- dan biasanya terjadi pada musim hujan, yaitu antara bulan 

Desember sampai dengan bulan Maret (Hiswani, 2003; World Health 

Organisation, 2007a). Hingga saat ini KLB telah pernah dilaporkan di 200 

kota di Indonesia (Berita Ikatan Dokter Indonesia, 2007). Target pemerintah 

untuk menekan kasus DBD menjadi 20 per 100.000 penduduk di daerah 
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endemis bahkan belum pernah tercapai (Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia, 2007). 

Jumlah kejadian DBD di Indonesia sepanjang bulan Januari-November  

2007 mencapai  127.687 kasus, dengan jumlah kasus meninggal 1.296 kasus 

(CFR 1%). Keadaan ini masih menunjukkan peningkatan dibandingkan 

dengan  keadaan tahun-tahun sebelumnya (World Health Organisation, 

2007a). 

Patogenesis utama yang menyebabkan kematian pada hampir seluruh 

pasien DBD adalah renjatan karena perembesan plasma (Soedarmo, 2005; 

Berita Ikatan Dokter Indonesia, 2007c;  Nurhayati, 2004). Berdasarkan hal 

tersebut, maka penanganan yang tepat dan seawal mungkin terhadap 

penderita prarenjatan dan renjatan, merupakan faktor penting yang 

menentukan hasil perawatan penderita (Soegijanto, 2005; Ganda, 2006; 

Berita Ikatan Dokter Indonesia, 2007c).  

Berangkat dari argumentasi di atas maka penilaian yang akurat 

terhadap risiko renjatan, merupakan kunci penting menuju penatalaksanaan 

yang adekuat, mencegah renjatan dan perdarahan lanjut. Diagnosis yang tepat 

sedini mungkin, serta penilaian yang akurat terhadap stadium dan kondisi 

penderita sangat  menentukan prognosis akhir penderita. Semakin berat 

penyakit yang diderita, risiko kematian yang dihadapi makin besar (Soejoso, 

1998; Sunarto, 2004; Hapsari, 2006) 

Sindrom Renjatan Dengue (SRD) --dikategorikan secara klinis sebagai 

DBD derajat III dan IV-- merupakan manifestasi klinis terminal infeksi virus 

dengue. Peningkatan permeabilitas vaskuler lanjut pada stadium ini  

menyebabkan perembesan plasma masif yang memicu pelbagai komplikasi 

lanjutan yang kompleks (Berita Ikatan Dokter Indonesia, 2007c). 

WHO telah memberikan kriteria diagnosis penderita DBD baik secara 

klinis maupun laboratorium. Parameter laboratorium yang dijadikan acuan 

adalah kadar trombosit dan hematokrit.  

Kadar hematokrit dan trombosit adalah parameter untuk menilai 

kondisi penderita dan sebagai acuan dalam penatalaksanaan penderita 
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(Soejoso, 1998). Namun sampai saat ini, belum ada parameter untuk 

memperkirakan akan terjadinya renjatan (Sugianto dan Samsi , 1992), 

meskipun tanda-tanda klinis yang perlu diwaspadai dapat ditemukan 

(Soejoso, 1998). Apabila infeksi sekunder dianggap sebagai faktor risiko 

terjadinya renjatan --berdasarkan hipotesis secondary heterolog viral 

infection-- sulitnya membedakan infeksi virus dengue primer dan sekunder 

secara klinis ataupun pemeriksaan penunjang yang relatif sederhana dan 

terjangkau secara ekonomi, merupakan masalah yang dihadapi (Hamid, 

Sjahril, dan Massi, 2006). 

Mengandalkan kriteria klinis WHO semata dalam menilai kondisi 

serta risiko SRD penderita memiliki kelemahan. Beberapa kasus tidak 

memenuhi kriteria klinis WHO (Hiswani, 2003; Setiawan, Sugianto, Wuiur, 

Jennings, dan Samsi, 1992; Siregar, 2005), gejalanya tidak khas pada 

sebagian besar kasus (Hamid, et al., 2006), disamping hasilnya yang variatif 

terutama pada awal penyakit (Adnin, 2000; Soegijanto, 2006) . 

Kadar trombosit juga tidak selalu dapat diandalkan sebagai  acuan 

untuk menilai keadaan pasien. Kadar trombosit tidak selalu menunjukkan 

kondisi faktual beratnya penyakit penderita (Hamid, et al., 2006; Setiawan, et 

al., 1992; Siregar, 2005) bahkan tidak bermakna secara statistik dengan awal 

kejadian renjatan (Nurhayati, 2004)  sehingga tidak  dapat dijadikan sebagai 

acuan utama faktor prognostik. 

Di sisi lain, kadar hematokrit merupakan parameter yang paling 

obyektif dan sederhana untuk menilai derajat hemokonsentrasi penderita 

(Hasan dan Alatas, 2005), beratnya penyakit, serta awal kejadian renjatan 

(Nurhayati, 2004; Azhali, 1992). 

Alasan lainnya, penatalaksanaan DBD sampai saat ini masih bersifat 

suportif semata (Azhali, 1992; Sunarto, et al., 2004; Hapsari, 2006). 

Sementara itu, transfusi trombosit hanya boleh diberikan pada pasien dengan 

manifestasi perdarahan yang berat. Bahkan kadar trombosit penderita yang 

sangat rendah (di bawah 20.000/mm3) semata, bukan merupakan indikasi 

pemberian transfusi trombosit (Syam, 2007; Hapsari, 2006; Kumar, Abbas, 
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dan Fausto, 2005; Berita Ikatan Dokter Indonesia, 2007a). Karenanya, 

mendeteksi dan menilai derajat perembesan plasma (derajat 

hemokonsentrasi), memiliki relevansi yang lebih bermakna dalam 

pengelolaan penderita (Azhali, 1992; Siregar, 2005).  Ini berangkat dari 

kenyataan, penggantian cairan plasma merupakan dasar penatalaksanaan 

penderita DBD (Soegijanto, 2006; Berita Ikatan Dokter Indonesia, 2007c). 

Sebagai tambahan, kadar hematokrit relatif stabil terhadap 

pertambahan usia meski di atas 65 tahun (Anderson dan Cokayne, 2003). 

Penelitian ini bermaksud melihat hubungan kadar hematokrit awal 

dengan derajat klinis DBD menurut kriteria WHO. Tidak saja untuk menilai 

kondisi faktual penderita, namun juga untuk memperkirakan (faktor 

prediktor) risiko terburuk yang akan dihadapi pasien, sehingga dapat segera 

diambil langkah-langkah penanggulangan dan pencegahan dini. Sebagaimana 

telah disebutkan sebelumnya, perembesan plasma merupakan faktor 

penyebab awal dari hipovolemia yang mencetuskan renjatan pada kasus 

DBD. Dan telah dibuktikan bahwa perembesan plasma telah terjadi sejak 

awal demam sebelum terjadinya renjatan (Hassan dan Alatas, 2005; 

Soedarmo,2005; World Health Organisation, 1997). 

Penelitian ini mengambil sampel pasien dewasa, dengan pertimbangan 

bahwa mereka memiliki stabilitas hemodinamik yang relatif lebih tinggi 

dibandingkan dengan pasien anak, disamping morbiditasnya yang cenderung 

meningkat sejak 1984 (Sunatrio dalam: Hapsari, 2006; Muchlastriningsih, 

2001; Soegijanto, 2006). Juga diharapkan komplikasi (kriteria eksklusi) pada 

pasien dewasa akan lebih sedikit.  

Soejoso dan Atmaji, D. [1998] telah melakukan penelitian dengan 

melihat gambaran hematokrit, trombosit dan protein plasma pada penderita 

DBD. Namun penelitian mereka hanya melihat dan membuktikan adanya 

peningkatan kadar hematokrit pada penderita DBD. Penelitian mereka 

menemukan nilai kadar hematokrit yang hendaknya diwaspadai. Penelitian 

tersebut juga tidak menggunakan derajat klinis sebagai parameter dalam 

menilai derajat penyakit DBD pada penderita.  
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Setiati, T.E., A. Retnaningsih, M. Supriatna, dan A. Soemantri [2005] 

juga melakukan penelitian dengan kesimpulan bahwa skor kebocoran 

vaskuler dapat digunakan sebagai prediktor renjatan pada DBD. Dalam 

penelitian tersebut;  indeks efusi pleura, kadar protein total, kadar hematokrit, 

dan kadar albumin; terbukti merupakan faktor risiko terjadinya renjatan pada 

kasus DBD. Keempatnya selanjutnya dijadikan sebagai komponen  skor 

kebocoran vaskuler (SKV).  

Seperti pada penelitian sebelumnya, pada penelitian ini, kadar 

hematokrit yang tinggi hanya membuktikan terjadinya perembesan plasma 

pada SRD. Padahal renjatan hipovolemik (variabel tergantung) yang terjadi 

pada kasus SRD (DBD derajat III dan IV) merupakan akibat lanjutan dari 

kebocoran vaskuler (variabel bebas) yang terjadi sejak awal (DBD derajat I). 

Penelitian tersebut membagi dua klasifikasi klinis penderita yaitu DBD 

dengan SRD dan non SRD. Jika perembesan plasma telah terjadi sejak 

ditemukannya demam maka pada DBD derajat I telah mulai ada perembesan 

plasma.  

Penelitian di Yogyakarta (Nurhayati, D., 2004) juga menyimpulkan  

bahwa kenaikan hematokrit maksimum terhadap saat penyembuhan 

berhubungan dengan awal kejadian renjatan. 

Penelitian dengan sudut pandang yang menghubungkan antar kadar 

hematokrit awal --sejak demam hingga hari ketiga demam—dan derajat klinis 

DBD belum pernah dilakukan di Surakarta. 

 

1.2.  Rumusan Masalah Penelitian  

Uraian ringkas pada latar belakang masalah di atas memberikan dasar 

bagi peneliti untuk merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

Apakah kadar hematokrit awal sejak demam hingga hari ketiga demam 

berhubungan dengan derajat klinis DBD? 
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1.3.  Hipotesis Penelitian 

Kadar hematokrit awal sejak demam hingga hari ketiga demam  

berhubungan dengan derajat klinis DBD. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1.  Tujuan umum:  

 Menilai hubungan kadar hematokrit awal sejak demam hingga hari ke tiga   

 demam dengan derajat klinis DBD.  

2.  Tujuan khusus:  

2.a. Memperoleh data laboratorium, untuk menilai derajat klinis DBD.  

  2.b. Mengetahui hubungan antara kadar hematokrit awal sejak demam   

         hingga hari ke tiga  demam dengan derajat klinis DBD.  

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

1. Ilmiah 

Sebagai informasi tambahan bagi pemahaman yang lebih utuh terhadap 

kejadian penyakit DBD. 

2. Aplikatif 

Memperoleh data laboratorik untuk menilai derajat klinis DBD, serta 

memprediksi derajat klinis DBD.  

3. Pelayanan masyarakat 

Meningkatkan kualitas penanganan penderita DBD. 
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       BAB II 

          TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Demam Berdarah Dengue 

Demam berdarah dengue adalah penyakit infeksi yang disebabkan 

oleh virus dengue. Virus dengue merupakan Arbovirus B (Arthropod borne 

virus), genus Flavivirus, keluarga Flaviviridae, dengan serotipe DEN-1, 

DEN-2, DEN-3 dan DEN-4. Virus ini termasuk virus dengan single stranded 

RNA (Foltin, Lebowitz, Fernando, 2004; Centers for Disease Control and 

Prevention, 2003; Kasper, et al., 1991). Penyakit oleh keluarga virus ini 

ditandai oleh gejala dengan spektrum yang luas, mulai dari asimptomatik, 

demam, nyeri kepala, myalgia, petekie, netropenia, trombositopenia, hingga 

renjatan (Kumar, et al., 2005). 

Penelitian antara tahun 1972-1995 di beberapa rumah sakit di 

Indonesia menunjukkan keberadaan keempat serotipe pada penderita DBD 

baik ringan maupun berat (Soedarmo, 2005). Masa inkubasi virus dengue 

antara 3-14 hari (umumnya 5-8 hari) setelah gigitan nyamuk penular virus 

tersebut. Virus ini ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti (di daerah urban) 

dan Aedes albopictus (di daerah rural dan urban) (Centers for Disease 

Control and Prevention, 2003; Hassan dan Alatas, 2005; Brooks, Butel, dan 

Morse, 2005). 

Demam Berdarah Dengue ditandai oleh empat manifestasi klinik, yaitu 

demam tinggi, perdarahan (terutama kulit), hepatomegali, dan kegagalan 

sirkulasi (World Health Organisation, 1997; Hassan dan Alatas, 2005). 

 

2.1.1. Patogenesis dan Manifestasi Klinik 

2.1.1.1. Patogenesis  

Mekanisme sebenarnya baik patofisiologi, hemodinamika, maupun 

biokimia pada kasus DBD sejauh ini belum sepenuhnya diketahui (Yatim, 

1994; Sugianto dan Samsi, 1992; Sunarto, et al., 2004). �Pelbagai hipotesis 

telah diajukan meski tak satupun yang telah dianggap cukup memadai dalam 



 

�

���
 

�

menjelaskan secara tuntas patogenesisnya. Hipotesis tersebut antara lain: 

imunopatologi, infeksi sekunder heterolog, Ag-Ab dan aktivasi komplemen, 

infection enhancing antibody, trombosit endotel, serta mediator dan apoptosis 

(Soegijanto, 2006; Kumar, et al., 2005). Sulitnya mendapatkan hewan coba 

yang representatif merupakan salah satu kendala besar yang dihadapi para 

peneliti (Soedarmo, 2005). Kasus-kasus yang terjadi memberikan fakta yang 

tidak sepenuhnya sesuai dengan pelbagai teori yang telah diajukan.  

Pelbagai laporan dan temuan baru di sekitar topik ini menambah 

kompleks variabel yang mungkin dianggap terlibat. Jika sebelumnya dikenali 

bahwa usia penderita terbanyak adalah anak-anak, setidaknya sejak tahun 

1984 ditemukan peningkatan kejadian pada kelompok dewasa muda dan 

lebih tua (Sunatrio [2000] dalam: Hapsari, 2006; Siregar, 2005; 

Muchlastriningsih, 2001). Beberapa kasus DBD yang positif secara serologis 

tidak menunjukkan kadar trombosit ataupun hemokonsentrasi yang bernilai 

diagnostik, juga dijumpai kasus DBD dengan manifestasi perdarahan yang 

hebat namun tidak disertai bukti hemokonsentrasi di laboratorium (Siregar, 

2005). Bahkan menurut Funahara dalam Sugianto dan Samsi (1992) infeksi 

bakteri lebih tepat sebagai tersangka penyebab renjatan berulang. Alasannya 

enam dari delapan kasus renjatan berulang terjadi karena lekositosis.  

Diidentifikasi sebagai virus RNA, kemungkinan virus dengue baru 

ataupun rekombinannya juga tidak tertutup khususnya untuk wabah di tahun-

tahun terakhir (Utama, 2004). 

Umumnya diyakini bahwa infeksi sekunder merupakan faktor utama 

buruknya prognosis penderita namun ditemukan –dan disimpulkan- kasus 

berat yang justru tidak didahului oleh infeksi primer (Hassan dan Alatas, 

2005; Soedarmo, 2005; Rosen dan Scott, dalam: Sugianto dan Samsi, 1992). 

Ahli lain mengemukakan tingkat viremia penderita sebagai faktor dimaksud, 

namun belum terdapat bukti memadai yang menunjukkan perbedaan virulensi 

keempat serotipe virus dengue (Hassan dan Alatas, 2005). Sebaliknya 

serotipe virus tertentu nampaknya tidak lebih patogen jika tidak didahului 

oleh infeksi primer sebelumnya (Soedarto, 1996).  
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Faktor-faktor yang Berperan dalam Patogenesis Demam Berdarah Dengue 
Berdasarkan Hipotesis Infeksi Sekunder Virus Dengue Heterolog  

 

 

               
 

 
                                                                                               

 
 
            

 
 
                       

             
 

                                                      
 

 
 

                                 
                  
 
 

                         
                  
 
 
 
                     
 
 
 
           
            
 
  
 
     

 
Gambar 1. Patogenesis demam berdarah dengue berdasarkan hipotesis 

                     infeksi sekunder virus dengue heterolog.  
         (modifikasi Gatot, D., 2004) 
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Meski belum sepenuhnya memuaskan pelbagai laporan 

memperlihatkan faktor-faktor tertentu yang disertai kejadian yang cenderung 

berat. Beberapa faktor dimaksud antara lain: 

a. Strain virus. Strain virus dihubungkan dengan tingkat infektivitas virus 

serta level viremia yang dimilikinya. Hal ini karena ditemukannya 

peningkatan kasus DBD pada bayi berusia dibawah satu tahun 

(Hapsari, 2006). 

Siregar [2005] menulis DEN-3 dilaporkan untuk Asia Tenggara 

sejak 1983; bahkan sejak 1960-an meski memerlukan penyelidikan 

lebih lanjut (Soedarmo, 2005). Sugianto dan Samsi (1992) melaporkan 

DEN-3 merupakan 75% kasus, meskipun tidak bermakna dengan 

DEN-1 jika dihubungkan dengan kasus fatal. Dan meskipun viremia 

dengue merupakan kejadian sesaat (self limited) dan hanya berhasil 

diisolasi dari 10-20% penderita, 80% kasus menunjukkan viremia 

masih berlangsung sampai dua hari setelah renjatan (Sugianto dan 

Samsi, 1992).  

b. Karakteristik genetika host (Soegijanto, 2006). 

c. Usia penderita. Penderita DBD dengan usia di bawah 15 tahun 

(Centers for Disease Control and Prevention, 2003) --terbanyak 

berusia di bawah 10 tahun-- memiliki derajat keparahan yang 

cenderung lebih tinggi. Makin muda usia penderita, untuk derajat 

beratnya penyakit, makin besar pula mortalitasnya (Sarwanto, 2001; 

Hapsari, 2006; Kasper, et al., 1991). 

d. Pasien dengan infeksi sekunder heterolog. Preeksistensi Ab-antidengue 

pada kasus postinfeksi primer atau Ab-maternal pada bayi sampai 

umur 2 bulan (Soegijanto, 2006). 

Hipotesis yang banyak dianut adalah infeksi sekunder virus dengue 

heterolog (the secondary heterologous infection/ sequential infection 

hypothesis)  -dan setelahnya virulensi virus (Sugianto dan Samsi, 

1992; Hassan dan Alatas, 2005; Soedarmo, 2005). Infeksi sekunder 

virus dengue  heterolog dimaksud diperkirakan jika terjadi  dalam 
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rentang waktu 5 atau 6 bulan hingga 5 tahun sejak infeksi primer 

(Sunarto, et al., 2004; Hassan dan Alatas, 2005). 

Bukti-bukti yang mendukung hipotesis ini antara lain, 

menghilangnya virus dengue dengan cepat baik dari darah maupun 

jaringan tubuh, kadar IgG yang tinggi sejak permulaan sakit, serta 

penurunan komplemen serum selama fase renjatan (Sugianto dan 

Samsi, 1992; Soedarmo, 2005).  

Pada infeksi sekunder heterolog, virus berperan sebagai super 

antigen setelah difagosit oleh monosit atau makrofag, membentuk Ab 

non-netralising serotipe yang berperan cross-reaktif serta kompleks 

Ag-Ab yang mengaktifkan sistem komplemen (terutama  C3a dan 

C5a) dan histamin (Soegijanto, 2006; Foltin, et al., 2004). 

Reaksi sekunder setelah peningkatan replikasi virus intra sel 

adalah: aktivasi system komplemen (C3 dan C5), degranulasi sel mast 

dan aktivasi sistem kinin (Kasper, et al., 1991; Hassan dan Alatas 

2005). 

e. Infeksi simultan oleh dua atau lebih serotipe virus dalam jumlah besar. 

Secara teoritis -dan telah ditemukan laporan- seorang penderita 

terinfeksi oleh empat serotipe virus secara simultan (Shepherd, 2007; 

Centers for Disease Control and Prevention, 2003). 

f. Status nutrisional pejamu, berkaitan dengan status gizi dan imunologis, 

risiko komplikasi maupun infeksi sekunder.  

Pada kasus penderita usia di bawah 14 tahun, terdapat perbedaan 

kejadian renjatan berdasarkan status nutrisional. Penderita DBD 

dengan gizi kurang atau dengan obesitas, lebih banyak mengalami 

renjatan (Setiati, et al., 2005). 

g. Kondisi demografis setempat. Pada daerah endemik, risiko terhadap 

infeksi sekunder akan semakin besar. Termasuk kepadatan vektor 

nyamuk di suatu  daerah (Siregar, 2005; Budhy, 2008).  

h. Kegagalan penanggulangan secara dini (Sugianto dan Samsi, 1992). 

Perdarahan intravaskuler menyeluruh --ditandai dengan penurunan 
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factor pembekuan dan trombositopenia-- yang tidak ditangani dengan 

baik, akan mengakibatkan perdarahan spontan lanjutan yang makin 

masif. 

Perubahan patofisiologi mayor yang ditemukan pada kasus-kasus di 

atas berkisar pada pertama, peningkatan permeabilitas vaskuler yang 

mengakibatkan perembesan plasma, hipovolemia dan berujung pada renjatan.  

Kedua, abnormalitas sistem hemostasis akibat vaskulopati, 

trombositopenia dan koagulopati.  Hal ini menyebabkan pelbagai manifestasi 

perdarahan yang mengancam kehidupan penderita (Ganda, 2006; Soegijanto, 

2006; Robbins dan Kumar, 1995).  

Perembesan plasma diduga terjadi karena proses imunologi dan 

kerusakan endotel (Soegijanto, 2006; Dharma, Hadinegoro, Priatni, 2006). 

Hal ini disebabkan oleh pelepasan zat anafilatoksin, serotonin, histamin serta 

aktivasi sistem kalikrein. Akibatnya terjadi ekstravasasi cairan elektrolit dan 

protein --terutama albumin-- ke dalam rongga di antara jaringan ikat dan 

serosa. Dan terdapat korelasi positif antara jumlah kumpulan cairan (asites 

dan pleura) dan beratnya penyakit (Setiawan, et al., 1992; Dharma, et al., 

2006). 

Perembesan plasma merupakan titik perbedaan antara DBD dengan 

demam dengue (Hassan dan Alatas, 2005). Dengan menggunakan I 131 

labelled human albumin dibuktikan terjadinya perembesan plasma sejak awal 

demam dan memuncak pada masa renjatan (Hassan dan Alatas, 2005; 

Soedarmo, 2005). 

Trombositopeni disamping disebabkan oleh depresi sumsum tulang 

(Soedarmo, 2005) serta agregasi trombosit sebagai reaksi tubuh terhadap 

infeksi virus dengue juga disebabkan karena konsumsi trombosit yang 

meningkat (Berita Ikatan Dokter Indonesia, 2007a; Soegijanto, 2006; 

Robbins dan Kumar, 1995), sebagaimana juga ditemukan penurunan fungsi 

trombosit (trombositopati) (Siregar, 2005;  Syam, 2007). Keadaan 

trombositopenia dan trombositopati akan mengakibatkan kerapuhan vaskuler 

serta gangguan perdarahan (Robbins dan Kumar, 1995; Soedarmo, 2005;  
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Price dan Wilson, 1994). Akibat lanjut dari hal ini adalah perdarahan spontan 

yang makin menjadi. Sedangkan vaskulopati akan merangsang aktivasi faktor 

pembekuan (Siregar, 2005). 

2.1.1.2. Manifestasi Klinik 

Demam berdarah dengue ditandai oleh empat manifestasi klinik mayor 

yaitu demam tinggi, manifestasi perdarahan (terutama kulit), hepatomegali, 

dan tanda kegagalan sirkulasi (World Health Organisation, 1997; Hassan dan 

Alatas, 2005; Soedarmo, 2005). 

Menurut Tuchida, dalam: Hassan dan Alatas (2005), yang 

membedakan DBD dengan demam dengue adalah, pada DBD ditemukan 

permeabilitas pembuluh darah yang tinggi, hipovolemia, hipotensi, 

trombositopenia dan diathesis hemoragik.  

Fase prarenjatan diawali dengan nadi yang cepat dan lemah, tekanan 

nadi sempit, hipotensi, ekstremitas dingin, gelisah dan berkeringat (Soejoso, 

1998; Kumar, et al., 2005). Muntah dan nyeri abdomen persisten meski  tidak 

masuk kriteria WHO juga perlu diwaspadai (Sugianto dan Samsi, 1992; 

Hassan dan Alatas, 2005; Soedarto, 1996). Seringkali terdapat perubahan dari 

demam menjadi hipotermia disertai berkeringat serta perubahan status mental 

(somnolen atau iritabilitas).  

 

2.1.2. Sindrom Renjatan Dengue 

Sindrom Renjatan Dengue (SRD) atau dengue shock syndrome (DSS) 

adalah manifestasi renjatan yang terjadi pada penderita DBD derajat III dan 

IV (World Health Organisation, 1997; Kasper, et al., 1991). Kebanyakan 

pasien memasuki fase SRD pada saat atau setelah demamnya turun yaitu 

antara hari ke 3-7  setelah onset gejala (Kumar, et al., 2005; Soedarto, 1996). 

Pada saat tersebut penderita dapat mengalami hipovolemi hingga lebih dari 

30% dan dapat berlangsung selama 24-48 jam (Azhali, 1992; Berita Ikatan 

Dokter Indonesia, 2007c; Hassan dan Alatas, 2005). 
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Disamping ditemukannya demam, manifestasi perdarahan, 

trombositipenia, dan tanda perembesan plasma, pada penderita DBD yang 

mengalami renjatan juga terdapat tanda kegagalan sirkulasi yaitu kulit 

lembab dan dingin, sianosis sirkumoral, nadi cepat dan lemah, tekanan nadi 

rendah, hipotensi, serta penurunan status mental (Siregar, 2005). Pada 

keadaan ini curah jantung menurun dan menyebabkan iskemia jaringan, 

sehingga menimbulkan hipoksia jaringan bersangkutan. Metabolisme anaerob 

yang terjadi selanjutnya, mengakibatkan akumulasi asam laktat dan berujung 

pada keadaan asidosis metabolik (Hassan dan Alatas, 2005). Asidosis yang 

tidak segera mendapat koreksi akan segera memicu terjadinya pembekuan 

intravaskuler menyeluruh (PIM) (Robbins dan Kumar, 1995).  

Pembekuan intravaskuler menyeluruh (disseminated intravascular 

coagulation [DIC] disebut juga sindrom defibrinasi atau koagulopati 

konsumtif [Robbins dan Kumar, 1995; Price dan Wilson, 1994] ) merupakan 

sindrom klinis yang hingga kini belum ditemukan penanganannya secara 

efektif karena patofisiologinya yang kompleks belum jelas (Sunarto, 2004). 

Renjatan yang berkepanjangan serta vaskulopati --antara lain oleh asidosis-- 

yang menyebabkan masuknya materi atau aktivitas prokoagulan ke dalam 

sirkulasi darah, dianggap sebagai pemicunya (Berita Ikatan Dokter Indonesia, 

2007c; Kumar, et al., 2005; Price dan Wilson, 1994).  

Pembekuan intravaskuler menyeluruh ditandai dengan terjadinya 

pembekuan yang luas di dalam pembuluh darah dengan menggunakan semua 

faktor pembekuan dan trombosit, sehingga terbentuk trombin (tidak dijumpai 

pada semua kasus) dan endapan fibrin di dalam mikrosirkulasi (kapiler dan 

venula). Keadaan ini  menyebabkan hipoksia jaringan dan infark mikro, baik 

karena mikrotrombi masif, maupun karena kelainan perdarahan oleh 

gangguan hemostatik. Pada kasus yang cepat dan luas, kadar faktor 

pembekuan (faktor I, II, V, VII, VIII, IX, X) dan trombosit akan menurun 

secara nyata sehingga menyebabkan fibrinolisis. Akibatnya mudah terjadinya 

perdarahan spontan (Robbins dan Kumar, 1995; Kumar, et al., 2005; Price 

dan Wilson, 1994). 
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Patofisiologi Perdarahan Intravaskuler Menyeluruh (PIM) pada Sindrom 
Renjatan Dengue (SRD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Patofisiologi perdarahan intravaskuler menyeluruh (PIM [--..--..] atau 
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                   DIC) dan sindrom renjatan dengue (SRD atau DSS) pada DBD. 
 

Pembekuan intra vaskuler menyeluruh ditandai dengan 

trombositopenia yang berlanjut, TT (atau normal), PT dan PTT yang 

memanjang, penurunan kadar fibrinogen, serta peningkatan fibrin 

degradation product (FDP). Sebab utama perdarahan hebat pada DBD --

khususnya perdarahan GIT-- adalah PIM (Hassan dan Alatas, 2005; Price dan 

Wilson, 1994; Berita Ikatan Dokter Indonesia, 2007a,c). 

 

2.1.3. Kriteria Diagnosis DBD 

Diagnosis klinik penyakit DBD dapat ditegakkan apabila ditemukan 

dua  atau tiga gejala klinik yang disertai trombositopenia  dan 

hemokonsentrasi. 

1.  Demam tinggi mendadak (38,2-40 °C) dan terus-menerus selama 2-7 

hari tanpa sebab yang jelas. Demam pada penderita DBD disertai batuk, 

faringitis, nyeri kepala, anoreksia, nausea, vomitus, nyeri abdomen, 

selama 2-4 hari, juga mialgia (jarang), atralgia, nyeri tulang (Kasper, et 

al., 1991) dan lekopenia (Centers for Disease Control and Prevention, 

2003). 

2.  Manifestasi perdarahan, biasanya pada hari kedua demam, termasuk 

setidak-tidaknya uji bendung (uji Rumple Leede/ Tourniquette) positif 

dan salah satu bentuk lain perdarahan antara lain purpura, ekimosis, 

hematoma, epistaksis, pendarahan gusi dan konjuntiva, perdarahan 

saluran cerna (hematemesis, melena, atau hematochezia), mikroskopik 

hematuria atau menorrhagia (Azhali, 1992; Hapsari, 2006). 

3.   Hepatomegali, mulai dapat terdeteksi pada permulaan demam. 

4.  Trombositopenia (100.000/mm� atau kurang) biasanya ditemukan pada 

hari ke dua/tiga, terendah pada hari ke 4-6, sampai hari ke tujuh/sepuluh 

sakit. (Berita Ikatan Dokter Indonesia, 2007a; Soedarmo, 2005) 

5.   Tanda perembesan plasma yaitu:  

5.a.  Hemokonsentrasi yang dapat dilihat dari  
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-  peningkatan kadar  hematokrit setinggi kadar hematokrit pada   

masa pemulihan. 

-  peningkatan kadar hematokrit sesuai usia dan jenis kelamin > 

20% dibandingkan dengan kadar rujukan atau lebih baik lagi 

dengan data awal pasien. 

-  penurunan kadar hematokrit 20% setelah mendapat penggantian 

cairan. 

5.b. hipoalbuminemia. 

5.c. efusi pleura, asites atau proteinuria. 

6.  Renjatan, biasanya mulai pada hari ketiga sejak sakit (Soedarto, 1996; 

Centers for Disease Control and Prevention, t.th.b; Hassan dan Alatas, 

2005). Ia merupakan  manifestasi kegagalan sirkulasi yang ditandai 

dengan nadi lemah, cepat, kecil  sampai tidak teraba, tekanan nadi (beda 

tekanan sistolik dan diastolik) menurun (20 mmHg atau kurang), 

hipotensi (sesuai umur), disertai  kulit teraba dingin dan lembab terutama 

daerah akral (ujung hidung, jari  tangan dan kaki), penderita tampak 

gelisah dan timbul sianosis sirkumoral. 

Dengan patokan ini 87% penderita yang tersangka penyakit DBD 

diagnosisnya tepat setelah konfirmasi serologis (Setiawan, et al., 1992; 

Sunarto, et al., 2004; World Health Organisation, 1999). 

 

2.1.4. Derajat Klinis DBD 

Derajat klinis DBD diformulasikan oleh WHO dan dijadikan sebagai 

patokan dalam menilai kondisi klinis penderita DBD. Rumusan ini 

didasarkan pada keadaan klinis penderita yaitu: demam, manifestasi 

perdarahan, dan tanda-tanda kegagalan sirkulasi. Derajat klinis DBD 

diklasifikasikan ke dalam empat strata. Klasifikasi ini baik pada kasus 

dewasa maupun anak adalah sama (Siregar, 2005; Kasper, et al.,  1991; 

World Health Organisation, 1997). 

Derajat klinis ini telah digunakan sebagai panduan dalam menangani 

penderita DBD di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Disamping segi 
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penggunaannya yang praktis, keseragaman dan pemanfaatannya dalam studi 

kesehatan masyarakat memberikan banyak manfaat.  

Meski terdapat pelbagai perkembangan dan penemuan baru di seputar 

masalah DBD, termasuk dalam hal variasi klinis (Setiawan, et al.,  1992; 

Siregar, 2005; Soegijanto, 2006), namun hingga saat ini klasifikasi klinis 

berdasarkan derajat klinis tersebut tetap digunakan (World Health 

Organisation, 1997; Hassan dan Alatas, 2005). 

 

2.2. Kadar Hematokrit 

2.2.1. Pengertian 

Kadar hematokrit (packed red cell volume) adalah konsentrasi 

(dinyatakan dalam persen) eritrosit dalam 100 ml (1 dL) darah lengkap 

(Gandasoebrata, 2004; Kee, 1997; Sutedjo, 2007). Dengan demikian kadar 

hematokrit adalah parameter hemokonsentrasi serta perubahannya. Kadar 

hematokrit akan meningkat saat terjadinya peningkatan hemokonsentrasi, 

baik oleh peningkatan kadar sel darah atau penurunan kadar plasma darah, 

misalnya pada kasus hipovolemia. Sebaliknya kadar hematokrit akan 

menurun ketika terjadi penurunan hemokonsentrasi, karena penurunan kadar 

seluler darah atau peningkatan kadar plasma darah, antara lain saat terjadinya 

anemia. 

Pengukuran kadar hematokrit dilakukan dengan menggunakan dua metode  

yaitu: 

a. Metode langsung, dengan cara makro atau mikro. Cara mikro kini lebih 

banyak digunakan, karena hasilnya dapat diperoleh dengan lebih cepa dan 

akurat. 

b. Metode tidak langsung, yaitu dengan menggunakan konduktivitas elektrik 

dan komputer. 

(Dacie dan Lewis, 1977) 
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2.2.2. Penyakit dengan Peningkatan Kadar Hematokrit  

Dehidrasi/hipovolemia, diare berat, polisitemia vera, asidosis diabetikum, 

emfisema paru (stadium akhir), trancient ischaemic attack (TIA), eklampsia, 

trauma, pembedahan, luka bakar (Kee, 1997; Sutedjo, 2007).  

 

2.3.  Kerangka Konsep 

  Kadar Hematokrit dan Derajat Klinis DBD 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 3. Kerangka konsep hubungan kadar hematokrit dengan derajat klinis 
                      DBD 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi retrospektif potong lintang, analitik 

observasional, untuk mengetahui hubungan kadar hematokrit awal dengan 

derajat klinis DBD. 

Alur penelitian 

 

 

 

     

      

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Gambar 4. Alur penelitian 
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3.2. Populasi Penelitian 

1. Populasi Target: pasien dewasa (usia di atas 15 tahun) yang didiagnosis 

menderita DBD. 

2.    Populasi Aktual: pasien DBD yang dirawat di RS. PKU Muhammadiyah 

Surakarta, pada tahun 2007. 

 

3.3. Sampel Penelitian 

Besar sampel minimal dalam penelitian ini diestimasi berdasarkan 

rumus penentuan besar sampel, dengan jumlah populasi kejadian DBD 

dewasa sebelumnya yang diketahui, disertai penetapan interval kepercayaan 

dan tingkat kesalahan yang diinginkan. 

Rumus : n = N / (1+e2)    

dengan :  n = besar sampel 

    N = besar populasi 

    e = interval kepercayaan terhadap populasi 95%  

       (tingkat kesalahan 0,05) 

  (Priatna, N., 2005) 

Populasi pasien dewasa dengan DBD di RS. Dr. Moewardi, 1996,  

sebesar 178 kasus (Siregar, 2007), sehingga diperoleh besar sampel 123. 

Formula dengan hasil estimasi besar sampel di atas dipilih, karena 

lebih mendekati besar sampel dengan menggunakan tabel Krejcie, dan di atas 

25% besar  populasi, sesuai pendapat Suharsimi Arikunto.   

Sampel akan dipilih secara probability sampling, jenis cluster (RS. 

PKU Muhammadiyah), dan diambil dengan teknik sistematik sampling, 

sesuai besar sampel. 
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3.4. Kriteria Restriksi 

1.    Kriteria Inklusi: semua pasien dewasa (>15 th) yang masuk dalam 

instalasi rawat inap penyakit dalam dengan diagnosis DBD. 

2.    Kriteria Eksklusi: penyakit/kondisi inflamasi penyerta, yang 

mengakibatkan peningkatan kadar hematokrit, meliputi dehidrasi/ 

hipovolemia, diare berat, polisitemia vera, asidosis diabetikum, 

emfisema paru (stadium akhir), serangan iskemik sementara (TIA), 

eklamsia, trauma, pembedahan dan luka bakar (Kee, 1997; Sutedjo, 

2007).  

 

3.5. Variabel Penelitian 

Sesuai dengan hipotesis dan desain penelitian yang akan dilakukan,   

maka variabel dalam penelitian ini adalah: 

1.    Variabel bebas : kadar hematokrit awal penderita DBD sejak demam   

                                    hingga hari ketiga demam. 

2.    Variabel tergantung: derajat klinis pasien DBD selama perawatan di RS. 

 

3.6. Definisi Operasional Penelitian 

1.    Derajat klinis DBD yang dimaksud dalam penelitian ini adalah derajat    

klinis berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh World Health 

Organisation [1997].  

Derajat klinis DBD diklasifikasikan ke dalam empat derajat: 

Derajat I :  Demam disertai gejala umum yang tidak khas (muntah, sakit       

                           kepala, nyeri otot dan atau sendi) dan satu-satunya    

                           manifestasi  perdarahan adalah uji bendung positif. 

Derajat II : Seperti derajat I disertai perdarahan spontan pada kulit dan  

                    atau  manifestasi perdarahan lain. 

Derajat III : Ditemukan tanda-tanda kegagalan sirkulasi yaitu nadi cepat  

                    dan lembut, tekanan nadi menurun (20 mmHg atau kurang)   

                    atau hipotensi, sianosis sirkumoral, kulit dingin dan lembab,       

                    dan penderita tampak gelisah. 
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Derajat IV : Renjatan berat (profound shock) nadi tidak dapat diraba dan  

                             tekanan darah tidak dapat diukur. 

Derajat klinis DBD penderita dinyatakan berdasarkan diagnosis terakhir 

saat pasien akan pulang oleh dokter ruangannya. 

Skala pengukuran: ordinal 

2.    Kadar Hematokrit Awal 

Kadar hematokrit (packed red cell volume) adalah konsentrasi 

(dinyatakan dalam persen) eritrosit dalam 100 ml (1 dL) darah lengkap 

(Gandasoebrata, 2004; Kee, 1997; Widmann, 1995). Metode langsung 

cara mikro, saat ini lebih banyak digunakan, karena hasilnya dapat 

diperoleh dengan lebih cepat dan akurat. 

 Kadar Rujukan Normal:  

 laki-laki: 40-48 vol %    

 wanita: 37-43 vol %  (Sutedjo, 2007) 

Kadar hematokrit awal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kadar 

hematokrit penderita DBD sejak demam hingga hari ketiga demam.  

Skala pengukuran: interval 

 

3.7. Bahan dan Sumber Penelitian 

Sumber data penelitian adalah data sekunder (rekam medis pasien 

DBD) di Instalasi Rawat Inap, Bangsal Penyakit Dalam RS. PKU 

Muhammadiyah Surakarta, selama tahun 2007. 

 

3.8. Rencana Analisis Data Penelitian 

Data penelitian akan dianalisis menggunakan uji hipotesis asosiatif, 

statistik nonparametris koefesien Kendal Tau.  Uji hipotesis ini digunakan 

karena  variabel bebas berskala interval, sedangkan variabel tergantung 

berskala ordinal. Pengujian hipotesis akan dikerjakan dengan bantuan SPSS 

for Windows. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Karakteristik Subyek Penelitian 

Seratus dua puluh tujuh data rekam medik pasien DBD dewasa (usia 

>15 tahun) di RS. PKU Muhammadiyah Surakarta, sejak 19 Januari 2007 

hingga 8 Mei 2008, diperoleh pada penelitian ini.  

 
Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif Karakteristik Subyek Penelitian 

     Minimum Maksimum Mean Modus (%) 

Kadar Hmt awal (%) 34  55  43 43   (16) 
Kadar Trombosit awal 
  (10³/mm³)  46.  357.  142.  104.(9) 
Derajat Klinis  I  III  - I      (86) 
Jenis Kelamin  pr (19)  lk (24)  - lk    (56) 
Usia   15  48  24 20   (16) 
Lama Perawatan  2  14  6 5     (26) 
Demam hari  1  3  2 3     (49) 
MAP   52  104  81 80   (20) 
Nadi    10  132  98 100 (20) 
Suhu   30,3  39,8  37,8 38   (19) 

 
Empat puluh tiga di antaranya memenuhi kriteria restriksi sampel 

penelitian, terdiri dari 24 (56%) pasien laki-laki, dan 19 (44%) pasien 

perempuan. Rentang usia penderita antara 15-48 tahun (mean: 24 tahun). 

Pasien datang rata-rata pada hari kedua demam, dan umumnya (mean) dirawat 

selama enam hari.  

 
4.1.2. Deskripsi Hasil Penelitian 

Kadar hematokrit awal pada pasien DBD dalam penelitian ini antara 

34-55% (mean: 43%). Kadar trombosit awal penderita, rata-rata 141.534/mm� 

(antara 46.000-357.000/mm�).   

Pasien DBD dengan kadar hematokrit awal 43% (mean) sebanyak 

tujuh orang (terbanyak); enam orang (modus) diantaranya dengan derajat 

klinis I, dan satu orang  dengan derajat klinis III (tertinggi).  
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Tabel 2. Jumlah Penderita, Kadar Hematokrit Awal, dan Kadar                  
               Trombosit Awal Berdasarkan Derajat Klinis DBD 
 
Derajat   Jumlah Kadar Hmt   Kadar Trombosit 
klinis DBD penderita Hmt (%);mean (10³/mm³);mean 
  

I  37  35-55; 43  55-357; 150 

 II  4  40-50; 43  71-141; 98 

 III  2  34-43; 38,5  46-91; 68 

 
Hanya seorang pasien DBD dengan kadar hematokrit awal tertinggi 

(55%), namun dengan DBD derajat klinis I (kadar trombosit awal  

162.000/mm�). 

Penderita DBD dengan peningkatan kadar hematokrit awal di atas 50% 

dalam penelitian ini hanya tiga orang (7%), semuanya dengan derajat klinis I. 

Sementara pasien dengan trombositopenia awal hanya sembilan orang (18%), 

dua orang dengan derajat klinis III, dua orang dengan derajat klinis II, dan 

lima orang dengan derajat klinis I. 

 
4.1.3. Analisis Hasil Penelitian 

Derajat klinis DBD merupakan variable dengan skala ordinal, dan 

dalam penelitian ini terdistribusi tidak normal; dengan demikian  digunakan 

analisis statistik asosiatif non-parametrik Kendall's tau; dan analisis Spearman, 

sebagai bahan perbandingan (Sugiyono, 2006; Amir, 2006; Ghozali and 

Castellan, 2002). 

 
Tabel 3. Hasil Tes Korelasi Kendall’s Tau dan Spearman’s Rho, untuk  
              Kategori: Kadar Hematokrit Awal dan Kadar Trombosit Awal     
              dengan derajat klinis DBD 
    

Kadar Hmt Awal Kadar Trombosit Awal 
Kendall’s tau_b 
 Koefisien korelasi  -0,070   -0,329 

Sig. (2-tailed)    0,586    0,009   
Spearman’s rho   

Koefisien korelasi  -0,084   -0,399 
Sig. (2-tailed)    0,592    0,008 
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Didapatkan koefisien korelasi antara kadar hematokrit awal dan derajat 

klinis DBD <0,5 dengan tingkat signifikansi p>0,05. Berarti keduanya 

berhubungan lemah dengan korelasi yang tidak signifikan (Setyaningsih, 

2006). Oleh karena itu disimpulkan bahwa kadar hematokrit awal tidak 

berhubungan dengan derajat klinis DBD. 

4.2.Pembahasan 

Patogenesis, manifestasi klinis, maupun kriteria diagnostik DBD;  

didasarkan pada tanda-tanda kegagalan sirkulasi (renjatan) dan perdarahan. 

Parameter laboratorium dalam menegakkan diagnosis DBD adalah  

peningkatan kadar hematokrit serta trombositopenia (Soedarmo, 2005). Jika 

renjatan disebabkan oleh hipotensi yang berawal dari hipovolemia dan 

vasodilatasi vaskuler, maka perdarahan disebabkan baik oleh trombositopenia 

maupun trombositopati. Hipovolemia sendiri terjadi karena perembesan 

plasma dan perdarahan (Gatot, 2004; Siregar, 2005; Soedarmo, 2005).  

Patogenesis DBD dimulai dari agregasi trombosit dan aktivasi F.XII 

oleh kompleks virus-antibodi. Agregasi trombosit menyebabkan 

trombositopenia dan trombositopati yang berakhir pada perdarahan. 

Sedangkan F.XII yang telah teraktifasi, akan mengaktifkan sistem koagulasi,  

sistem fibrinolisis, sistem komplemen, dan sitem kinin. Semantara aktifasi 

sistem komplemen mengakibatkan perembesan plasma dan hipovolemia, 

maka aktifasi sistem kinin (bradikinin) menyebabkan vasodilatasi vaskuler 

dan hipotensi (Gambar 1).  

Telah dibuktikan bahwa trombositopenia tidak selalu berhubungan 

secara bermakna dengan derajat klinis DBD (Hamid, et al., 2006; Setiawan, et 

al., 1992; Siregar, 2005). Oleh karena itu, hipotensi pada SRD tidak 

disebabkan terutama oleh hipovolemia karena trombositopenia dan 

perdarahan, namun lebih dimungkinkan karena perembesan plasma dan atau 

vasodilatasi vaskuler.  

Kadar trombosit yang diambil bersamaan dengan kadar hematokrit 

awal, dalam penelitian ini, menunjukkan hubungan lemah (r=-0,329) yang  
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signifikan (p= 0,009) dengan derajat klinis DBD. Variansi kadar trombosit 

yang lebih kecil (Amir, 2006), dan ditemukannya kasus DBD derajat klinis III 

(kadar trombosit awal 91.000/mm3) disertai dua dari empat kasus DBD 

derajat klinis II, dan lima dari 37 kasus DBD derajat klinis I; dengan kadar 

trombosit yang justru berada di bawah kadar trombosit pada kasus DBD 

derajat klinis III dimaksud, menjelaskan fenomena ini. Penulis tidak akan 

membahas lebih lanjut peran trombosit di awal perjalanan penyakit. Namun, 

kadar trombosit awal berkorelasi lemah dengan derajat klinis DBD dalam 

penelitian ini. 

Hasil penelitian ini menunjukkkan bahwa kadar perembesan plasma 

sampai hari ke tiga demam tidak berhubungan secara bermakna dengan derajat 

klinis DBD. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka hipotensi pada penderita 

DBD lebih mungkin disebabkan oleh dilatasi vaskuler akibat aktivasi sitem 

kinin; dibandingkan karena hipovolemia oleh perembesan plasma. Mekanisme 

ini dominan setidaknya pada awal perjalanan penyakit. 

Penelitian Setiati, dkk [2005] membuktikan, bahwa peningkatan kadar 

hematokrit pada pasien anak dengan DBD, lebih tinggi secara bermakna 

(p<0,001)  pada penderita dengan renjatan. 

 

Tabel 4. Kadar Hematokrit pada Anak dengan DBD berdasarkan   
               Derajat Penyakit (SRD dan nonSRD) 

 Kadar hematokrit (%) Non SRD   SRD 

Mean (SD)   38,8 (5,36)   41,8 (7,99) 

Minimum   26,9    10,0 

Maksimum   50,5    51,9 

Sumber: Setiati, dkk. [2005].  
Keterangan: Kadar rujukan normal: usia 1-3 th: 29-40%;   
                                                          usia 4-10 th: 31-43% (Kee, 1997) 

 

Tabel 4 memperlihatkan hasil penelitian Setiati, dkk. [2005] dengan 

rentang kadar hematokrit yang sangat lebar, dari kadar hematokrit yang berada 

di bawah hingga di atas kadar rujukan normal. Peningkatan kadar hematokrit 
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sebagai parameter diagnostik DBD, dalam beberapa kasus tampak 

problematik. Dengan statistik regresi multivariat (bersama indeks efusi pleura, 

protein total, dan albumin) hematokrit memiliki nilai p=0,07; namun dengan 

OR>2,0 maka tetap dimasukkan sebagai faktor risiko renjatan (Setiati, dkk., 

2005).  

Soejoso dan Atmaji [1998] juga mengemukakan, kadar hematokrit 

47% merupakan kadar waspada terjadinya renjatan hipovolemik, bahkan 

kegagalan sirkulasi pada anak. Namun patut diperhatikan, bahwa kadar 

hematokrit dimaksud belum mencapai peningkatan di atas 20% kadar normal, 

sebagai parameter hemokonsentrasi diagnosis DBD (World Health 

Organisation, 1997). Kadar hematokrit 47% juga masih berada dalam rentang 

rujukan normal kadar hematokrit bagi laki-laki dewasa.  

Dalam penelitian ini, hanya tiga orang (7%) pasien DBD yang 

memiliki kadar hematokrit awal di atas 50% (di atas ambang kadar rujukan 

normal bagi laki-laki); dan semuanya berada dalam derajat klinis I. Tak 

seorang pun pasien wanita yang menunjukkan peningkatan kadar hematokrit 

awal, yang berada di atas ambang rujukan normal. Dua orang pasien dengan 

DBD derajat klinis III, salah seorang (perempuan) dengan kadar hematokrit 

awal di bawah ambang kadar rujukan normal (43%), sedang yang lainnya 

(laki-laki) dengan kadar hematokrit awal (40%) pada batas minimal kadar 

rujukan normal (Tabel 6).  

Menurut Nurhayati [2004], persentase kenaikan hematokrit maksimum 

terhadap saat pemulihan adalah sebesar 24,36%. Nilai ini hanya sebesar 4,36% 

di atas peningkatan kadar 20% di atas normal, yang merupakan kriteria 

diagnostik DBD (lihat A.3. Kriteria Diagnosis DBD, bagian 5.a. halaman 16 

tulisan ini). Dengan kadar maksimal sedemikian tersebut, asumsi terhadap 

peningkatan kadar hematokrit-minimal sulit diramalkan. Laporan kesimpulan 

penelitian tersebut juga tidak mencantumkan kadar minimal peningkatan 

kadar hematokrit temuannya.    

Penelitian yang menghubungkan dan membandingkan antara pelbagai 

parameter klinik maupun laboratorium, secara serial, sejak awal timbulnya  
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penyakit dengan derajat klinis DBD; bisa dilanjutkan oleh penelitian 

berikutnya.   

Hasil penelitian Setiati, dkk. [2005], Soejoso dan Atmaji [1998] serta 

Nurhayati [2004] seperti disebutkan di atas, menunjukkan bahwa penelitian 

mereka terhadap kadar hematokrit, nampak signifikan berhubungan dengan 

SRD; dalam pengukuran puncak kadar hematokrit atau merupakan kadar 

hematokrit pada saat terjadinya puncak penyakit saja.  

Perbandingan dengan laporan-laporan penelitian tadi, menunjukkan 

problem yang mungkin dihadapi para praktisi dalam menghadapi kasus-kasus 

klinis. Jika kadar hematokrit puncak atau kadar hematokrit pada puncak 

penyakit sebagaimana berbagai laporan penelitian tersebut, maka peran 

perembesan plasma, termasuk mekanisme yang melingkupinya memerlukan 

pendalaman dan pembahasan lanjut.  

Temuan ketiga peneliti tersebut di atas juga menegaskan hasil yang 

didapatkan oleh penelitian ini, bahwa kadar hematokrit awal dan derajat klinis 

DBD tidak berhubungan dengan signifikan. Jika kadar hematokrit puncak, 

atau kadar hematokrit pada puncak penyakit, sehubungan dengan SRD 

memerlukan pembahasan yang lebih dalam; maka kadar hematokrit pada awal 

perjalanan penyakit tentu lebih sulit lagi untuk dihubungkan dengan derajat 

klinis DBD.  

Jika kadar hematokrit awal tidak berhubungan dengan derajat klinis 

DBD, sementara kadar hematokrit puncak berhubungan; maka  peningkatan 

kadar hematokrit dimungkinkan bukan merupakan faktor awal yang dominan 

dalam patogenesis DBD, namun sekadar merupakan variabel lanjut dalam 

perjalanan penyakit.  

Dilatasi vaskuler yang menyebabkan hipotensi, dan berujung pada  

kegagalan sirkulasi, nampaknya lebih berperan di dalam mekanisme awal 

patogenesis DBD, dibanding berbagai variabel lainnya.  Jika hipotesis ini 

benar, maka paradigma pengelolaan klinis pada penderita DBD dapat bergeser 

terutama kepada penanganan hipotensi penderita dan inhibisi sistem kinin. 
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Penelitian lanjut yang lebih mendalam, baik dengan pendekatan biomolekuler 

maupun klinis, diperlukan untuk membuktikan hipotesis tadi.   

Peranan PIM sebagai akibat kegagalan sirkulasi lanjut (Hassan, 2005; 

Robbins, 1995) lebih sejalan dengan mekanisme yang dijelaskan di atas;  

meskipun terdapat laporan bahwa PIM ditemukan pada penderita tanpa 

renjatan (Ganda, 2006; Soedarmo, 2005; Azhali, 1992).  

Sebagai sebuah pendekatan terhadap faktor prediktor, keterbatasan 

penelitian ini terletak pada desain penelitian yang bersifat retrospektif dan 

potong lintang. Tingkat kebermaknaan studi retrospektif maupun potong 

lintang terhadap faktor prediktor kurang dapat diandalkan. Hipotesis tentang 

peran hipotensi sebagai variabel awal utama dalam perjalanan penyakit, juga 

sulit dielaborasi dengan rancangan ini. Sebagai studi awal, penelitian ini 

melakukan pendekatan sederhana terhadap hubungan antara kadar hematokrit 

awal dengan derajat klinis DBD.  

Pembatasan definisi operasional kadar hematokrit awal sebagai kadar 

hematokrit penderita sampai hari ketiga demam --meski kemudian lebih 

bermakna jika dilihat dari sudut pandang patogenesis-- menyebabkan polaritas 

yang  terlalu sempit dipandang dari sudut manfaat praktis dalam klinis. 

Penderita DBD dengan demam di atas tiga hari, tidak tercakup dalam studi ini. 

Nilai laboratorium awal sejak masuk rumah sakit, merupakan definisi yang 

umum digunakan dan diterima, baik dalam makalah ilmiah maupun 

penggunaan praktis (Suharyono, 2004). Akhirnya, akan dibutuhkan penelitian 

lebih lanjut untuk mendapatkan rentang klinis yang lebih lebar.  

Pilihan peneliti terhadap pasien DBD dewasa (>15 tahun) juga 

menyisakan ruang pertanyaan lanjut. Sebagaimana diketahui, infeksi sekunder 

masih mungkin terjadi pada seorang penderita yang telah terinfeksi primer  

sebelumnya hingga 5 tahun kemudian (Hassan, 2005). Dan sesuai hipotesis 

infeksi sekunder virus dengue heterolog, infeksi sekunder merupakan faktor 

yang mempengaruhi tingkat keparahan (derajat klinis) penderita (Soedarmo, 

2005; Soegijanto, 2006; Foltin, et al., 2004). Juga menurut Sarwanto [2001], 

dari lima faktor –selain: kecepatan pengiriman, jenis kelamin, dan status gizi-- 
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umur dan beratnya penyakit yang berpengaruh secara bermakna terhadap 

terjadinya kematian anak karena DBD. Apalagi, kota Surakarta, lokasi 

penelitian ini, termasuk daerah endemik DBD (Wahyuningsih, 2007). 

Penelitian multivariat dengan berbagai faktor tersebut sebenarnya bisa 

dijadikan pilihan oleh peneliti.  

Pemisahan pasien penderita laki-laki dan perempuan --berdasarkan 

kadar hematokrit rujukan normal yang memang berbeda di antara keduanya-- 

yang tidak dilakukan oleh peneliti, juga menimbulkan celah. Meskipun 

hipotesis penelitian memang hanya melihat hubungan antara kadar hematokrit 

dan derajat klinis pada masing-masing subyek. Peneliti-peneliti sebelumnya 

juga tidak mengklasifikasikan penderita berdasarkan kriteria jenis kelamin 

dengan kadar hematokrit rujukan masing-masing.  

Kurangnya penelitian dan literatur yang menyediakan informasi yang 

memadai tentang DBD dewasa, layak menjadi bahan perhatian oleh banyak 

pihak yang terkait. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

1.  Tidak terdapat hubungan antara kadar hematokrit awal pasien dengan    

  derajat klinis DBD. 

2.   Kadar hematokrit awal tidak dapat dijadikan sebagai faktor prediktor    

      derajat klinis DBD. 

3.  Aktifasi sistem kinin yang menyebabkan dilatasi vaskuler, hipotensi dan    

      kegagalan sirkulasi; mungkin lebih berperan dalam patogenesis awal    

      DBD; dan berimplikasi dalam paradigma penanganan penderita.  

 

5.2. Saran 

1. Studi terhadap hubungan antara kadar hematokrit awal dan derajat klinis 

DBD dengan desain penelitian prospektif serial dapat dilakukan oleh 

penelitian lain.  

2. Penelitian terhadap nilai awal variabel lain yang terlibat dalam patofisio- 

logi DBD, bisa dilanjutkan oleh peneliti yang lain.  

3. Diperlukan penelitian dengan rentang kasus dalam berbagai usia; 

diberbagai pusat pelayanan kesehatan.  

4. Dibutuhkan penelitian biomolekuler maupun klinis lebih lanjut terhadap 

peran sistem kinin dalam patogenesis DBD. 
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Lampiran 1. Jadwal Penelitian 
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Lampiran 2. Metode Pengukuran Kadar Hematokrit 

METODE PENGUKURAN KADAR HEMATOKRIT 

 

Pengukuran kadar hematokrit dilakukan dengan menggunakan dua 

metode, yaitu metode langsung, dengan cara makro atau mikro; dan metode 

tidak langsung, yaitu dengan menggunakan konduktivitas elektrik dan komputer. 

(Dacie dan Lewis, 1977). Cara mikrohematokrit kini lebih banyak digunakan, 

karena hasilnya dapat diperoleh dengan lebih cepat dan akurat. 

Cara mikrohematokrit menggunakan darah vena atau kapiler untuk 

mengisi sebuah tabung kapiler dengan panjang sekitar 7 cm dengan garis 

tengah 1 mm. Tabung yang telah terisi disentrifugasi selama 4-5 menit pada 

10.000 g. Proporsi plasma dan eritrosit ditentukan dengan alat pembaca 

berkaliberasi (Sacher, 2004). 

Kadar Rujukan Normal: 

laki-laki: 40-48 vol %    

wanita: 37-43 vol %  (Sutedjo, 2007). 

Anak:  usia 1-3 th: 29-40%;   

usia 4-10 th: 31-43% (Kee, 1997) 
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Lampiran 3. Hasil Analisis Statistik Berbagai Variabel pada Pasien DBD    
                     Dewasa  
 
Tabel 5. Besaran frekuensi data pada kelompok variabel kadar trombosit (awal),   
               kadar hematokrit awal, dan derajat klinis DBD 

Statistics

43 43 43
0 0 0

141534.88 43.23 1.19
138000.00 43.00 1.00

104000 43 1
61390.378 4.439 .500
3.77E+09 19.707 .250

1.016 .617 2.763
.361 .361 .361

2.222 .547 7.058
.709 .709 .709

311000 21 2
46000 34 1

357000 55 3
6086000 1859 51

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Range
Minimum
Maximum
Sum

TROMBSIT HMT D.KLINIS

 
Tabel 6. Hasil Analisis crosstabulation antara Kadar Hematokrit Awal dan   
              Derajat Klinis DBD 

Crosstab

Count

1 1
1 1
1 1
4 4
4 1 5
3 1 4
4 4
6 1 7
3 1 4
2 2
1 1
2 2
2 2
1 1 2
1 1
1 1
1 1

37 4 2 43

34
35
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50
51
53
55

HMT

Total

1 2 3
D.KLINIS

Total
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Tabel 7. Besaran Frekuensi Data pada Kelompok Variabel Kadar Hematokrit   
              Awal, Berdasarkan Derajat Klinis DBD 
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Tabel 8. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Kadar Trombosit (awal), Kadar   
              Hematokrit Awal, Derajat Klinis DBD,  Jenis Kelamin, Usia, Lama   
              Perawatan, Lama Demam, Mean Arterial Pressure (MAP), Nadi , dan   
              Suhu; pada Subyek Penelitian   

Descriptive Statistics

43 311000 46000 357000 141534.88 61390.378 3.8E+09
43 21 34 55 43.23 4.439 19.707
43 2 1 3 1.19 .500 .250
43 1 1 2 1.44 .502 .252
43 33 15 48 24.09 7.332 53.753
43 12 2 14 5.67 2.135 4.558
43 2 1 3 2.37 .691 .477
43 52.3 51.7 104.0 81.300 10.1933 103.904
43 122 10 132 97.79 19.892 395.693
43 89.7 30.3 120.0 41.193 15.6004 243.372
43

TROMBSIT
HMT
D.KLINIS
JNS.KLMN
USIA
LM.RAWAT
DEMAM.HR
MAP
NADI
SUHU
Valid N (listwise)

N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance

 

Keterangan: Laki-laki (1), Perempuan (2), Lama Perawatan (hari), MAP (mmHg), 
                     suhu (°C)��
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Tabel 9. Hasil Perhitungan Crosstabulation antara Kadar Trombosit (Awal) dan   
              Derajat Klinis DBD 

  

Crosstab

Count

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

1 1
1 1

1 1
1 1

1 1
1 1
3 1 4
1 1
2 2
1 1
1 1
1 1
1 1

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
2 2
1 1
1 1
2 2
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

37 4 2 43

46000
55000
57000
61000
65000
71000
76000
90000
91000
101000
103000
104000
111000
117000
121000
129000
135000
138000
141000
147000
148000
152000
160000
162000
166000
168000
172000
182000
187000
191000
192000
199000
214000
232000
239000
243000
357000

TROMBSIT

Total

1 2 3
D.KLINIS

Total
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Lampiran 4. Karakteristik Subyek Penelitian (Pasien DBD dewasa RS PKU Muhammadiyah Surakarta, Jan 2007-Mei 2008) 
 
Tabel 10. Distribusi Subyek Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Lama Demam, Lama Perawatan, Kadar Trombosit (awal),  
                Kadar Hematokrit, Tekanan Darah, MAP, Frekwensi Nadi, Suhu, dan Derajat Klinis DBD 
No. Inisial Jenis Usia           Demam        Lama      Kadar     Kadar         Tek.darah MAP Nadi Suhu Der. 
  Kel.            hari ke-        perawat-      trombosit     Hmt awal (/mmHg)  (/s) (°C) klinis 
              (th)          an (hari)      (/mm³)     (%)    (/mmHg)  
1.     SP pr 23            1        10       61.000     46  100/70  80 100 38 I 
2.     LY  pr 16                   3                    6                 65.000            43                110/60 76,7 96 36,5 I 
3.     YD          lk 22            3                    7       71.000     44  110/70  83,3 111 38,1 II 
4.     AS           pr        22                    3          6     141.000     41  100/70  80 92 38,5 II 
5.     AU          pr 20                   2          5     135.000     39  100/70  80 100 39 I 
6.     SY           lk 30                   2          5     103.000     43  120/80  93,3 96 37,5 I 
7.     AR          pr 18                   3          4       55.000     39  100/70  80 100 37,2 I 
8.     DS           pr 20                   3          7       90.000     38  100/70  80 100 39,5 I 
9.     Sh            lk 26                   3          7     187.000     45  140/70  93,3 100 38,5 I 
10.   AD          lk 20                   2          5     160.000     50  120/80  93,3 10 38,7 I 
11.   YA          lk 19                   2          6     357.000     40  100/70  80 84 37,6 I 
12.   Nu           lk 30                   2        14     152.000     43  75/40  51,7 124 30,3 I 
13.   FN pr 20                   2          7     243.000     35  120/80  93,3 120 39,8 I 
14.   MA lk 21                   2          4     182.000     42  100/66  77,3 112 39,5 I 
15.   SC pr 29                   2          4     166.000     40  100/80  86,7 88 36,7 I 
16.   TD pr 21                   2          7     168.000     42  100/60  73,3 120 38,5 I 
17.   Fi  pr 20                   3          4       46.000     43  100/60  73,3 88 36,4 III 
18.   AD lk 16                   1          4     172.000     43  110/70  83,3 120 39,4 I 
19.   NI pr 16                   1          5       57.000     40  110/70  83,3 100 38 I 
20.   DA pr 20                   1          5     117.000     39  110/70  83,3 120 37,7 I 
21.   Mu lk 26            3          7     239.000     43  90/50  63,3 100 38 I 
�
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No. Inisial Jenis Usia           Demam        Lama      Kadar     Kadar         Tek.darah MAP Nadi Suhu Der. 
  Kel.            hari ke-        perawat-      trombosit     Hmt awal (/mmHg)  (/s) (°C) klinis 
              (th)          an (hari)      (/mm³)     (%)    (/mmHg)  
22.   Su lk 41            3          3     104.000     50  120/80  93,3 100 37,7 II 
23.   EW lk 30            3          7     214.000     51  110/70  83,3 112 38 I 
24.   YS lk 32            2          4     104.000     45  110/60  76,7 88 38,8 I 
25.   HM lk 36           2          8     101.000     44  120/70  86,7 104 37,8 I 
26.   Su lk 28           1                    5     162.000     49  120/90  100 80 39,3 I 
27.   Ru pr 23           2         3     104.000     42  110/80  90 88 37,2 I 
28.   AN lk 36           3         4     148.000     49  110/80  90 116 38 I 
29.   FM pr 17           3         6     147.000     42  110/80  90 88 37 I 
30.   AN pr 17           1         5     199.000     39  110/70  83,3 88 36,5 I 
31.   Me pr 18           3         5     138.000     41  100/70  80 80 37,4 I 
32.   DM lk 25           3         6     104.000     40  90/60  70 132 37,2 I 
33.   KA lk 48           2         9     192.000     53  90/60  70 108 38,7 I 
34.   HA lk 16           3         8       76.000     40  110/80  90 80 37,2 II 
35.   AA lk 15           2         5     162.000     55  100/60  73,3 104 37,5 I 
36.   AI lk 28           2         7     121.000     41  90/60  70 92 39,2 I 
37.   HA lk 22           2         5     232.000     47  100/70  80 96 38 I 
38.   IN pr 20           3         4     117.000     41  120/96  104 92 37 I 
39.   IR lk 18           2         2     172.000     47  130/70  90 108 39,4 I 
40.   UN pr 25           3         4     129.000     43  90/60  70 60 38 I 
41.   Kr lk 36           3         3     191.000     44  90/60  70 88 38 I 
42.   AH          lk         23           3         5     111.000     44  100/50  66,7 100 38 I 
43.   HS           pr        27           3         7       91.000     34  100/70  80 120 37 III 
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