
 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Penelitian 

Demam berdarah dengue (DBD) masih merupakan masalah kesehatan di 

dunia dan juga Indonesia. (Suhendro dkk, 2009) Di Dunia diperkirakan 500.000 

kasus dirawat di rumah sakit, dan sedikitnya 2,5% meninggal. (Sutirta dkk, 2012) 

DBD tersebar di wilayah Asia Tenggara, Pasifik barat dan Karibia. Data dari 

dunia menunjukkan Asia menempati urutan pertama dalam jumlah penderita DBD 

setiap tahunnya. Sementara itu, terhitung tahun 1968 hingga 2009, World Health 

Organization (WHO) mencatat Indonesia sebagai negara dengan kasus DBD 

tertinggi di Asia Tenggara. (Suhendro, 2009) 

Di Indonesia DBD telah menjadi masalah kesehatan masyarakat selama 41 

tahun terakhir. Indonesia merupakan wilayah endemis dengan sebaran diseluruh 

wilayah tanah air. (Suhendro dkk, 2009) Jumlah kasus DBD di Indonesia setiap 

tahunnya mengalami peningkatan. (Sutirta dkk, 2012) Insiden DBD di Indonesia 

antara 6 hingga 15 per 100.000 penduduk (1989 hingga 1995) dan meningkat 

tajam saat kejadian luar biasa hingga 35 per 100.000 penduduk pada tahun 1998. 

(Suhendro dkk, 2009) Insiden dan meninggal dunia pada pasien DBD pada tahun 

2006, 2007, 2008 berturut-turut sebesar 114.566 dengan IR 52,4 dan jumlah yang 

meninggal dunia 1.599 dengan CFR 1,01 ; 158.115 dengan IR 69,76, jumlah 

meninggal 1.599 dengan CFR 1,01 dan 74.063 dengan IR 4,24 ; jumlah 
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meninggal 554 dengan CFR 0,75. Pada tahun 2006 kabupaten/kota yang memiliki 

IR antara 100-200/100.000 penduduk sebanyak 38. Daerah yang memiliki IR 

lebih besar 200/100.000 peduduk adalah Denpasar. Jumlah penderita DBD di 

provinsi Bali pada tahun 2007 sebesar 6.375 dengan IR 193,18 dan meninggal 14 

orang dengan CFR 0,22. Untuk kota Denpasar sendiri, penderita berjumlah 3.264 

dengan IR 558,45 dan yang meninggal 9 dengan CFR 0,3. Berdasarkan angka 

insiden pada tahun 2007 seluruh provinsi Bali masuk sebagai risiko tinggi dengan 

>55 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2007 terjadi epidemik di provinsi Bali. 

(Depkes RI, 2009) 

DBD adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Infeksi virus 

dengue merupakan suatu penyakit sistemik yang memiliki spektrum klinik yang 

luas. Gambaran klinis penderita dengue terdiri atas 3 fase yaitu fase febris, fase 

kritis dan fase penyembuhan. Menurut WHO tahun 2009 derajat klinik DBD 

dibedakan menjadi 3 yaitu derajat  1 untuk pasien dengue tanpa tanda bahaya 

(dengue without warning signs), derajat 2 untuk pasien  dengue dengan tanda 

bahaya (dengue with warning signs), derajat 3 untuk pasien dengue berat (severe 

Dengue).(WHO, 2009) Pengelompokkan pasien berdasarkan kriteria WHO tahun 

2009  sangat penting dilakukan agar pasien dengan derajat klinik 1 dan 2 segera 

mendapatkan terapi yang tepat sehingga  tidak menjadi lebih parah dan masuk 

menjadi derajat klinik 3, oleh karena itu kecepatan menentukan diagnosis, 

monitor, dan pengawasan yang ketat menjadi kunci keberhasilan penanganan 

DBD. 
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Agar pemberian terapi maksimal dan efektif, selain mengenali gejala dan 

tanda dari infeksi dengue maka diperlukan juga pemeriksaan penunjang. 

Pemeriksaan penunjang yang  digunakan dalam menapis tersangka DBD adalah 

pemeriksaan darah lengkap. Pemeriksaan darah lengkap adalah melalui 

pemeriksaan jumlah trombosit, nilai hematokrit, jumlah leukosit, kadar 

hemoglobin dan hapusan darah tepi untuk melihat adanya limfositosis relatif 

disertai gambaraan limfosit plasma biru (LPB). (Suhendro dkk, 2009) Biasanya 

pemeriksaan yang sering dilakukan adalah pemeriksaan jumlah trombosit dan 

hematokrit. Diharapkan hasil pemeriksaan dari jumlah trombosit dan nilai 

hematokrit dapat digunakan untuk menegakkan diagnosis, karena pemeriksaan  

jumlah trombosit dan nilai hematokrit memegang peranan penting untuk 

membantu diagnosis infeksi dengue terutama bila ada kebocoran plasma ditandai 

dengan meningkatnya nilai hematokrit dan penurunan jumlah trombosit. 

Berdasarkan hal di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui 

pola jumlah trombosit dan nilai hematokrit pada pasien demam berdarah dengue 

berdasarkan derajat klinik di RSUP Sanglah periode januari-juni 2014. 

1.2.  Rumusan Masalah 

1) Bagaimana pola jumlah trombosit dan nilai hematokrit pada pasien demam 

berdarah dengue berdasarkan derajat klinik di RSUP Sanglah periode 

januari-juni 2014 ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum  

1) Untuk mengetahui pola jumlah trombosit dan nilai hematokrit pada 

pasien demam berdarah dengue berdasarkan derajat klinik di RSUP 

Sanglah periode januari-juni 2014 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Untuk mengetahui pola jumlah trombosit pada pasien demam berdarah 

dengue berdasarkan derajat klinik di RSUP Sanglah periode januari-

juni 2014 

2) Untuk  mengetahui pola nilai hematokrit  pada pasien demam berdarah 

dengue berdasarkan derajat klinik di RSUP Sanglah periode januari-

juni 2014 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat  yang diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam 

pengembangan ilmu kedokteran khususnya mengenai infeksi dengue 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi yang menunjang 

bagi ilmu pengetahuan khususnya pada pemeriksaan laboratorium 

3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih 

lanjut 

 


