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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Insidensi demam berdarah dengue meningkat secara drastis di seluruh 

dunia pada beberapa dekade terakhir. Data kasus yang sebenarnya tidak dapat 

dilaporkan dan banyaknya kasus salah pengklasifikasian. Infeksi virus dengue 

mencapai 390 juta pertahun dimana terdapat 96 juta dengan manifestasi klinis 

penyakit yang berat (Bhatt et al., 2013). 

Pada tahun 2008 di Amerika, Asia Tenggara serta Pasifik Barat kasus 

Demam Berdarah Dengue melebihi 1,2 juta dan mengalami peningkatan pada 

tahun 2015 yaitu lebih dari 3,2juta kasus. Tahun 2015, dilaporkan sebanyak 

2,35juta  kasus Demam Berdarah Dengue hanya di Amerika saja dengan 10-

200juta kasusnya mengalami keparahan Demam Berdarah Dengue atau 

Sindrom Renjatan Dengue yang menyebabkan 1181 kematian. Diperkirakan 

500.000 penduduk dengan Sindrom Renjatan Dengue memerlukan pelayanan 

intensive di rumah sakit setiap tahunnya dengan kasus terbanyak terjadi pada 

anak-anak dan 2,5% mengalami kematian (WHO, 2016). 

Kementerian kesehatan Indonesia (2013), menyebutkan bahwa Demam 

Berdarah Dengue menjadi salah satu penyakit yang akan mengancam di tahun 

2014. Pada tahun 2014 sendiri, di Indonesia angka insidensi demam berdarah 

dengue tertinggi berada di provinsi Bali dengan angka insidensi 204,22 

/100.000penduduk dengan jumlah penderita DBD 8.629. Disusul angka 

insidensi tertinggi kedua adalah provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah 

insidensi sebesar 135,46/100.000 penduduk dengan jumlah penderita Demam  

Berdarah Dengue sebesar 4.752 (Depkes, 2014). Di Provinsi Jawa Tengah 

periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2016, insidensi Demam Berdarah 

Dengue sebesar 15,81/100.000 penduduk dengan insidensi terbesar berada di 

kota Surakarta yaitu 57,1. Tertinggi selanjutnya berada di Kota Semarang, 

Kudus, Karangayar, Sragen, Kota Magelang, Demak, Brebes, Klaten, 

Sukoharjo, dan Jepara (Dinkes Provinsi Jawa Tengah, 2016). 
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Tahun 1990 sampai dengan tahun 2011, proporsi anak dengan status gizi 

kurang di negara-negara berkembang mengalami penurunan yaitu dari 28% 

sampai 17%. Walaupun proporsi tersebut hampir mendekati angka yang 

dibutuhkan dalam target yang diinginkan, tetapi kejadian yang signifikan 

tersebut  berlangsung lama didalam wilayahnya (WHO, 2013). 

Jumlah balita gizi buruk dan kurang berdasarkan data dari Riset 

Kesehatan Dasar (RISKESDAS) (2013) di Indonesia menurut indeks BB/U  

adalah sebesar 19,6%. Insidensi gizi kurang dan gizi buruk untuk provinsi 

Jawa Tengah Sendiri sebesar 17,6% terjadi peningkatan dari tahun 2010. 

Dilihat dari aspek imunologis Demam Berdarah Dengue, status gizi 

mempengaruhi derajat berat ringannya penyakit Demam Berdarah Dengue 

yaitu gizi baik meningkatkan respon antibodi. Reaksi antigen dan antibodi 

dalam tubuh akibat infeksi virus menyebabkan infeksi virus dengue lebih 

berat. Dalam patogenesis Demam Berdarah Dengue, sistem komplemen 

memegang peranan yang sangat penting. Kadar komplemen yang rendah pada 

anak gizi kurang dapat  menyebabkan anak penderita Demam Berdarah 

Dengue jarang mengalami renjatan (Arhana et al., 2009). Anak-anak dengan 

status gizi kurang memiliki risiko yang lebih rendah untuk tertular atau 

terinfeksi virus dengue. Akan tetapi, anak dengan status gizi kurang apabila 

terinfeksi oleh virus dengue akan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk 

terkena Sindrom Renjatan Dengue (Kalayanarooj dan Nimmanitya, 2003). 

Berdasarkan beberapa penelitian yang menghubungkan status gizi kurang 

dengan terjadinya tingkat keparahan Demam Berdarah Dengue salah satunya 

yang dilakukan di Cirebon, menunjukan hasil bahwa dari 68 responden yang 

mempunyai status gizi yang tidak normal yaitu kategori gizi kurang dan 

obesitas terdapat 47 orang negatif dan 21 orang positif virus dengue. 

Sedangkan dari 132 responden yang mempunyai status gizi normal terdapat 

114 negatif dengue dan 18 orang positif virus dengue (Hakim dan Kusnandar, 

2012). Kemudian Hakim dan Kusnandar juga menyatakan bahwa responden 

kelompok umur <5 tahun  berisiko 3,151 kali lebih tinggi untuk tertular virus 

dengue dibandingkan responden pada kelompok umur ≥5 tahun. 
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Pada penelitian yang dilakukan oleh Lili Safitri et al., (2012) 

mendapatkan hasil yaitu pasien yang mempunyai status gizi baik sebanyak 33 

responden (86,8%)  mengalami demam berdarah dengue derajat ringan dan 0 

responden (0%) yang mrengalami demam berdarah derajat berat. Sedangkan 

dari 5 responden dengan status gizi kurang, 2 responden (5,3%) mengalami 

demam berdarah dengue derajat ringan sedangkan 3 responden (7,9%) 

mengalami demam berdarah dengue derajat berat (Safitri et al., 2012). 

Namun penelitian yang dilakukan oleh Thi Huyen et al.,(2016) 

menyatakan bahwa dari 10 study yang menghubungkan status gizi kurang atau 

malnutrisi tidak memiliki hubungan yang signifikan (Thi Huyen et al., 2016). 

Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Ganda et al., (2006) di Makasar 

melaporkan tidak ada perbedaan status gizi antara kelompok Demam Berdarah 

Dengue dan Demam Berdarah Dengue dengan syok. 

Berdasarkan perbedaan latar belakang tersebut, oleh karena itu peneliti 

ingin mengetahui apakah terdapat hubungan status gizi kurang  dengan tingkat 

keparahan Demam Berdarah Dengue pada anak di kota Surakarta. 

B. Rumusan Masalah  

Apakah terdapat perbedaan angka kejadian Demam Berdarah Dengue 

antara anak status gizi baik dan status gizi kurang? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mencaritahu perbedaan proporsi antara 

Demam Berdarah Dengue dengan anak status gizi baik dan status gizi 

kurang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mencari proporsi anak dengan Demam Berdarah Dengue 

yang memiliki status gizi baik 

b. Untuk mencari proporsi anak dengan Demam Berdarah Dengue 

yang memiliki status gizi kurang 
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c. Untuk dilihat hasil uji beda antara Demam Berdarah Dengue 

dengan status gizi baik dibandingkan dengan Demam Berdarah 

Dengue dengan gizi kurang 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk mengetahui perbedaan angka kejadian Demam Berdarah 

Dengue pada anak dengan status gizi baik dan status gizi kurang 

2. Manfaat Aplikatif 

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa anak 

dengan status gizi kurang dapat mempengaruhi keparahan Demam 

Berdarah Dengue. Dapat juga digunakan sebagai ilmu dan pengetahuan 

tambahan bagi peneliti. 

 


