
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Demam Berdarah Dengue (Dengue Haemorrhagic Fever) 

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit infeksi yang 

disebabkan oleh virus dangue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes Aegypty. 

Demam Berdarah Dengue adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus 

Dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan dapat juga ditularkan oleh 

Aedes albopictus, yang ditandai dengan : Demam tinggi mendadak, tanpa sebab 

yang jelas, berlangsung terus-menerus selama 2-7 hari, manifestasi perdarahan, 

termasuk uji Tourniquet positif, trombositopeni (jumlah trombosit ≤ 100.000/µl), 

hemokonsentrasi (peningkatan hematokrit ≥ 20%), disertai dengan atau tanpa 

perbesaran hati. (Depkes RI, 2005) 

 

Penyakit DBD adalah penyakit menular yang sering menimbulkan wabah dan 

menyebabkan kematian pada banyak orang penyakit ini di sebabkan oleh virus 

dengue dan di tularkan oleh nyamuk aedes aegypti. Nyamuk ini tersebar luas di 

rumah-rumah, sekolah dan tempat-tempat umum lainnya seperti tempat ibadah, 

restoran, kantor, balai desa dan lain-lain sehingga setiap keluarga dan masyarakat 

mengandung risiko untuk ketularan penyakit DBD. Obat untuk penyakit DBD 

belum ada, dan vaksin untuk pencegahannya juga belum ada, sehingga satu-

satunya cara untuk memberantas penyakit ini adalah dengan memberantas 

nyamuk aedes aegypti. (Depkes RI, 1996) 
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2.2 Penyebab Demam Berdarah Dengue 

Penyebab utama penyakit demam berdarah adalah virus dengue, yang merupakan 

virus dari famili Flaviviridae.
 
Terdapat 4 jenis virus dengue yang diketahui dapat 

menyebabkan penyakit demam berdarah. Keempat virus tersebut adalah DEN-1, 

DEN-2, DEN-3, dan DEN-4. Gejala demam berdarah baru muncul saat seseorang 

yang pernah terinfeksi oleh salah satu dari empat jenis virus dengue mengalami 

infeksi oleh jenis virus dengue yang berbeda. 

 

Sistem imun yang sudah terbentuk di dalam tubuh setelah infeksi pertama justru 

akan mengakibatkan kemunculan gejala penyakit yang lebih parah saat terinfeksi 

untuk ke dua kalinya. Seseorang dapat terinfeksi oleh sedikitnya dua jenis virus 

dengue selama masa hidup, namun jenis virus yang sama hanya dapat 

menginfeksi satu kali akibat adanya sistem imun tubuh yang terbentuk (Kristina 

dkk, 2004).  

 

Virus dengue dapat masuk ke tubuh manusia melalui gigitan vektor pembawanya, 

yaitu nyamuk dari genus Aedes seperti Aedes aegypti betina dan Aedes albopictus. 

Aedes aegypti adalah vektor yang paling banyak ditemukan menyebabkan 

penyakit ini.
 
Nyamuk dapat membawa virus dengue setelah menghisap darah 

orang yang telah terinfeksi virus tersebut.
 
Sesudah masa inkubasi virus di dalam 

nyamuk selama 8 - 10 hari, nyamuk yang terinfeksi dapat mentransmisikan virus 

dengue tersebut ke manusia sehat yang digigitnya.  
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Nyamuk betina juga dapat menyebarkan virus dengue yang dibawanya ke 

keturunannya melalui telur (transovarial).
 

Beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa monyet juga dapat terjangkit oleh virus dengue, serta dapat pula berperan 

sebagai sumber infeksi bagi monyet lainnya bila digigit oleh vektor nyamuk. 

Tingkat risiko terjangkit penyakit demam berdarah meningkat pada seseorang 

yang memiliki antibodi terhadap virus dengue akibat infeksi pertama. Selain itu, 

risiko demam berdarah juga lebih tinggi pada wanita, seseorang yang berusia 

kurang dari 12 tahun, atau seseorang yang berasal dari ras Kaukasia (Vorvick, 

2010). 

 

2.3. Gejala-Gejala Klinik Demam Berdarah Dengue  

Demam dengue ditandai oleh gejala-gejala klinik berupa demam, tanda-tanda 

perdarahan, hematomegali dan syok. Gejala - gejala tersebut yaitu demam tinggi 

yang mendadak, terus – menerus berlangsung selama 2 sampai 7 hari, naik turun 

(demam bifosik). Kadang – kadang suhu tubuh sangat tinggi sampai 40
0
C dan 

dapat terjadi kejan demam. Akhir fase demam merupakan fase kritis pada demam 

berdarah dengue. Pada saat fase demam sudah mulai menurun dan pasien seakan 

sembuh hati – hati karena fase tersebut sebagai awal kejadian syok, biasanya pada 

hari ketiga dari demam. 

 

Gejala klinik dari masing - masing  Demam Dengue (DD), Demam berdarah 

Dengue (DBD) dan Sindrom Syok Dengue (SSD) dapat dibedakan seperti 

dijelaskan dibawah ini. 
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2.3.1 Demam Dengue (DD) 

Gejala klinis dari Demam Dengue dapat berbeda tergantung usia  dari pasien. 

Pada bayi dan anak usia muda mungkin menunjukkan demam yang tidak spesifik, 

sedangkan pada anak - anak yang lebih tua mungkin menunjukkan demam yang 

lebih ringan atau gejala klasik (WHO,1997). Gejala klasik dari demam dengue 

antara lain demam tinggi mendadak, kadang kadang pola bifasik (saddle back 

fever), nyeri kepala berat, nyeri belakang bola mata, nyeri otot, tulang, sendi, 

mual, muntah dan timbul ruam (WHO, 2005). Ruam ini dapat berbentuk 

makulopapular yang biasa timbul pada awal timbulnya gejala (1 - 2 hari) 

kemudian menghilang tanpa bekas dan selanjutnya timbul ruam merah halus (hari 

ke 6 atau 7) terutama di daerah kaki, telapak kaki dan tangan. Selain itu dapat juga 

ditemukan petekia. Dari pemeriksaan darah dapat dijumpai leukopeni dan kadang 

trombositopeni. Masa penyembuhan dapat disertai rasa lesu berkepanjangan, 

terutama pada usia dewasa (Depkes RI, 2007). Pada keadaan wabah dilaporkan 

adanya demam dengue yang  disertai dengan perdarahan seperti epistaksis, 

perdarahan gusi, perdarahan saluran cerna, hematuri dan menoragi. Keadaan 

demam dengue dengan perdarahan ini harus dibedakan dengan demam berdarah 

dengue, karena pada demam dengue tidak dijumpai adanya kebocoran plasma 

yang  dapat dibuktikan dengan adanya hemokonsentrasi, pleural efusi dan asites 

(Depkes RI, 2007). 

2.3.2 Demam Berdarah Dengue (DBD) 

Gejala klasik dari demam berdarah dengue ditandai dengan 4 manifestasi klinis 

utama yaitu demam tinggi, perdarahan, terutama perdarahan kulit dan seringkali 

disertai pembesaran hati (hepatomegali) dan kegagalan peredaran darah 
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(Nimmannitya, 2009). Demam tinggi mendadak selama 2 - 7 hari, dengan muka 

kemerahan. Demam tinggi ini dapat menimbulkan kejang terutama pada bayi. 

Keluhan lain seperti anoreksia, nyeri kepala, otot, tulang dan sendi, serta mual dan 

muntah sering ditemukan. Biasanya juga ditemukan nyeri perut di epigastrium 

dan dibawah tulang iga. Pada beberapa penderita kadang mengeluh nyeri telan 

dengan faring hiperemis saat dilakukan pemeriksaan, namun jarang didapatkan 

batuk – pilek (Depkes RI, 2007).  Bentuk perdarahan yang paling sering 

ditemukan adalah pada uji  tourniquet, kulit mudah memar dan perdarahan pada 

bekas suntikan intravena atau bekas pengambilan darah. Umumnya ditemukan 

petekie halus yang tersebar didaerah ekstremitas, aksila, wajah dan palatum mole 

pada fase awal demam. Epistaksis dan perdarahan pada gusi lebih jarang 

ditemukan serta perdarahan pada saluran cerna kadang ditemukan pada fase 

demam. Hati biasanya membesar dengan perabaan mulai dari hanya teraba sampai 

2 - 4 cm di bawah arcus costae kanan. Pembesaran hati ini tidak berhubungan 

dengan berat dan ringannya penyakit tetapi pembesaran hati ini lebih sering 

didapatkan pada penderita dengan syok (Depkes, RI, 2007). Fenomena 

patofisiologi utama yang membedakan DBD dari DD adalah meningkatnya 

permeabilitas dinding pembuluh darah, menurunnya volume plasma, hipotensi, 

trombositopenia, peningkatan hematokrit (hemokonsentrasi), hipoproteinemia 

(FK UI, 1997). Masa krisis terjadi pada akhir fase demam, dimana terjadi 

penurunan suhu tiba - tiba yang seringkali disertai dengan gangguan sirkulasi 

yang bervariasi beratnya. Pada kasus dengan gangguan sirkulasi ringan terjadi 

perubahan minimal dan hanya sementara, sedangkan pada kasus berat penderita 

dapat mengalami syok (Depkes RI, 2007) 
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2.3.3 Sindrom Syok Dengue (SSD) 

Syok biasanya terjadi saat atau segera setelah demam turun, yaitu antara hari ke 3 

- 7. Penderita awalnya nampak letargi atau gelisah, kemudian jatuh dalam keadaan 

syok yang ditandai dengan kulit dingin, lembab, sianosis sekitar mulut, nadi cepat 

lemah, tekanan nadi < 20 mmHg dan hipotensi. Kebanyakan pasien masih sadar 

walaupun sudah mendekati stadium akhir. Dengan diagnosis dini dan penggantian 

cairan yang adekuat biasanya syok dapat teratasi, namun bila terlambat dapat 

menimbulkan penyulit lainnya yang dapat memperburuk prognosis. Penyulit 

lainnya antara lain: asidosis metabolic, perdarahan hebat saluran cerna, infeksi 

(pneumonia, sepsis, phlebitis), over hidrasi, gagal hati (WHO, 1997). 

Dari fase klinis yang telah disampaikan diatas pada beberapa kasus gejala yang 

timbul cukup ringan dan membaik tanpa perlu dirawat. Bahkan pada beberapa 

kasus yang berat perawatan intensif sangat diperlukan.  

 

2.4 Tanda - tanda Perdarahan  

Penyebab perdarahan pada pasien demam berdarah adalah vaskulopati, 

trombositopenia gangguan fungsi trombosit serta koagulasi intravasculer yang 

menyeluruh. Jenis perdarahan terbanyak adalah perdarahan bawah kulit seperti 

petekie, purpura, ekimosis dan perdarahan. Petekie merupakan tanda perdarahan 

yang sering ditemukan. Muncul pada hari pertama demam tetapi dapat pula 

dijumpai pada hari ke 3,4,5 demam. Perdarahan lain yaitu, epitaxis, perdarahan 

gusi, melena dan hematemesis. 
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Trombositopenia pada penderita DBD diduga terjadi akibat peningkatan destruksi 

trombosit oleh sistem retikuloendotelial, agregasi trombosit akibat endotel 

vaskuler yang rusak serta penurunan produksi trombosit oleh sumsum tulang 

(Soegijanto,1999). 

 

Perdarahan pada DBD disebabkan oleh tiga kelainan hemostasis utama, yaitu 

vaskulopati, kelainan trombosit, dan penurunan kadar faktor pembekuan. Pada 

fase awal demam, perdarahan disebabkan oleh vaskulopati dan trombositopenia, 

sedangkan pada fase syok dan syok lama, perdarahan disebabkan oleh 

trombositopenia, kemudian diikuti oleh koagulopati, terutama sebagai akibat 

koagulasi intravaskuler diseminata (KID) dan peningkatan fibrinolisis. Secara 

klinis, vaskulopati bermanifestasi sebagai petekie, uji bendung positif, 

perembesan plasma, dan elektrolit serta protein ke dalam rongga ekstravaskuler. 

Penyebab utama dari vaskulopati adalah dikeluarkannya zat anafilotoksin C3a dan 

C5a (Nasiruddin, 2006).  

Penurunan produksi trombosit pada fase awal penyakit (hari sakit ke-1 sampai 

dengan ke-4) merupakan penyebab trombositopenia. Pada saat itu sumsum tulang 

tampak hiposeluler ringan dan megakariosit meningkat dalam berbagai bentuk 

fase maturasi. Tampaknya,virus secara langsung menyerang mieloid dan 

megakariosit. Pada hari sakit ke-5 sampai dengan ke-8, terjadinya 

trombositopenia terutama disebabkan oleh penghancuran trombosit dalam 

sirkulasi. Kompleks imun yang melekat pada permukaan trombosit 

mempermudah penghancuran trombosit oleh sistem retikuloendotelial dalam hati 

dan limpa, mengakibatkan trombositopenia . Tetapi, penghancuran trombosit ini 
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dapat pula disebabkan oleh kerusakan endotel, , antibodi trombosit spesifik, atau 

koagulasi intravaskular diseminata (Suhendro, 2006; Nasiruddin, 2006).  

 

Pada pemeriksaan sumsum tulang penderita DBD pada awal demam terdapat 

hipoplasia sumsum tulang dengan hambatan pematangan dari semua sistem 

hemopoesis, terutama megakariosit. Setelah hari ke-5 sampai ke-8 perjalanan 

penyakit, terjadi peningkatan cepat eritropoesis dan megakariosit muda. Pada fase 

konvalesen pada sumsum tulang terjadi hiperseluler dan terutama diisi oleh 

eritropoesis dengan pembentukan trombosis yang sangat aktif  (Djajadiman,1999).  

 

Terbentuknya kompleks antigen-antibodi antara antigen virus Dengue dengan 

antibodi selain menyebabkan proses terjadinya trombositopenia juga akan 

mengaktifkan sistem koagulasi. Proses ini dimulai dari aktivasi faktor XIIa 

(hegemen)menjadi bentuk XIIa yang aktif, selanjutnya faktor XIIa akan 

mengaktifkan faktor koagulasi lainnya secara berurutan mengikuti suatu kaskade 

sehingga terbentuk fibrin. Di samping itu aktivasi faktor XII akan menggiatkan 

sistem kinin yang berperan meningkatkan permeabilitas kapiler. Faktor XIIa juga 

akan mengaktifkan sistem fibrinolisis melalui proses enzimatis sehingga terjadi 

perubahan plasminogen menjadi plasmin, di mana plasmin mempunyai sifat 

proteolik dengan sasaran khusus adalah fibrin. Aktivasi sistem koagulasi dan 

fibrinolisis yang berkepanjangan berakibat menurunnya berbagai faktor koagulasi 

seperti fibrinogen II, V, VII, VIII, IX dan X, serta plasminogen. Secara klinis 

dapat dijumpai gejala perdarahan berat sebagai akibat trombositopenia berat, masa 

perdarahan dan masa protombin yang memanjang, penurunan kadar faktor 
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pembekuan II, V, VII, VIII, IX, dan X bersama dengan hipofibrinogenemia dan 

peningkatan produk pemecahan fibrin (Djajadiman,1999).  

 

2.5 Syok Pada Penderita 

Pada kasus ringan dan sedang, semua tanda dan gejala klinis menghilang setelah 

demam turun disertai keluarnya keringat, perubahan pada denyut nadi dan tekanan 

darah, akral teraba dingin disertai dengan kongesti kulit. Perubahan ini 

memperlihatkan gejala gangguan sirkulasi, sebagai akibat dari perembasan plasma 

yang dapat bersifat ringan atau sementara. Pada kasus berat, keadaan umum 

pasien mendadak menjadi buruk setelah beberapa hari demam pada saat atau 

beberapa saat setelah suhu turun, antara 3 – 7, terdapat tanda kegagalan sirkulasi, 

kulit terabab dingin dan lembab terutama pada ujung jari dan kaki, sianosis di 

sekitar mulut, pasien menjadi gelisah, nadi cepat, lemah kecil sampai tidak teraba. 

Pada saat akan terjadi syok pasien mengeluh nyeri perut (Hadinegoro dkk, 2001). 

 

2.6 Diagnosis DBD 

Diagnosis DBD ditegakkan berdasarkan kriteria diagnosis menurut WHO tahun 

1999 terdiri dari kriteria klinis dan laboratories. Penggunaan kriteria ini 

dimaksudkan untuk mengurangi diagnosis yang berlebihan (overdiagnosis). 

 

a. Kriteria Klinis: 

Demam tinggi mendadak, tanpa sebab jelas, berlangsung terus menerus selama 2-

7 hari. Terdapat manifestasi perdarahan ditandai dengan: Uji tourniquet positif. 

petechiae, ekimosis, puerpura, perdarahan mukosa, epistaksis, perdarahan gusi, 
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hematemesis, pembesaran hati, syok, ditandai nadi cepat dan lemah serta 

penurunan tekanan nadi, hipotensi, kaki dan tangan dingin, kulit lembab dan 

pasien tampak gelisah (Depkes RI, 2004). 

b. Laboratories: 

Trombositopenia (100.000/uI atau kurang), hemokonsentrasi 

Dua kriteria pertama ditambah trombositopenia dan hemokonsentrasi atau 

peningkatan hematokrit cukup untuk menegakkan diagnosis klinis DBD. Efusi 

pleura dan atau hipoalbumnemia dapat memperkuat diagnosis terutama pada 

pasien anemia dan atau terjadi perdarahan. Pada kasus syok, peningkatan 

hemotokrit dan adanya trombositopenia mendukung diagnosis DBD. 

 

Derajat penyakit Demam Berdarah Dengue dapat diklasifikasikan dalam 4 derajat: 

(WHO,1999) 

Derajat I: demam disertai gejala tidak khas dan satu-satunya manifestasi 

perdarahan ialah uji tourniquet. 

Derajat II: Seperti derajat I, disertai perdarahan spontan di kulit dan atau 

perdarahan lainnya. 

Derajat III: Didapatkan kegagalan sirkulasi, yaitu nadi cepat dan lambat, tekanan 

nadi menurun (20 mmHg atau kurang) atau hipotensi, sianosis di sekitar mulut, 

kaki dingin dan lembab dan tampak gelisah. 

Derajat IV: syok berat, nadi tidak dapat diraba dan tekanan darah tidak terukur. 
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2.7 Cara Penularan Penyakit Demam Berdarah Dengue 

Terdapat tiga faktor yang memegang peranan pada penularan infeksi virus 

dengue, yaitu mausia, virus dan vektor perantara. Virus dengue ditularkan kepada 

manusia melalui nyamuk Aedes aegypti Aedes albopictus, Aedes polynesiensis 

dan beberapa spesies yang lain dapat juga menularkan virus ini, namun 

merupakan vektor yang kurang berperan.  

 

Aedes tersebut mengandung virus dengue pada saat menggigit manusia yang 

sedang mengalami viremia. Viremia adalah keadaan dimana di dalam darah  

ditemukan virus. Kemudian virus yang berada di kelenjar liur berkembang biak 

dalam waktu 8 – 10 hari (extrinsic incubation period) sebelum dapat di tularkan 

kembali pada manusia pada saat gigitan berikutnya.  

 

Sekali virus dapat masuk dan berkembang biak di dalam tubuh nyamuk tersebut 

akan dapat menularkan virus selama hidupnya (infektif). Ditubuh manusia, virus 

memerlukan waktu masa tunas 4 – 6 hari (intrinsic incubation period) sebelum 

menimbulkan penyakit. Penularan dari manusia kepada nyamuk dapat terjadi bila 

nyamuk menggigit manusia yang sedang mengalami viremia, yaitu 2 hari sebelum 

panas sampai 5 hari setelah demam timbul (Hadinegoro dkk, 2001). 

 

2.8 Epidemiologi Demam Berdarah (DBD) 

Demam Berdarah Dengue banyak ditemukan di daerah tropis dan sub-tropis. Data 

dari seluruh dunia menunjukkan Asia menempati urutan pertama dalam jumlah 

penderita DBD setiap tahunnya. Sementara itu, terhitung sejak tahun 1968 hingga 
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tahun 2009, World Health Organization (WHO) mencatat negara Indonesia 

sebagai negara dengan kasus DBD tertinggi di Asia Tenggara. 

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) masih merupakan salah satu masalah 

kesehatan masyarakat yang utama di Indonesia. Jumlah penderita dan luas daerah 

penyebarannya semakin bertambah seiring dengan meningkatnya mobilitas dan 

kepadatan penduduk. Di Indonesia Demam Berdarah pertama kali ditemukan di 

kota Surabaya pada tahun 1968, dimana sebanyak 58 orang terinfeksi dan 24 

orang diantaranya meninggal dunia (Angka Kematian (AK) : 41,3 %). Dan sejak 

saat itu, penyakit ini menyebar luas ke seluruh Indonesia.  

Di Indonesia DBD telah menjadi masalah kesehatan masyarakat selama 41 tahun 

terakhir. Sejak tahun 1968 telah terjadi peningkatan persebaran jumlah provinsi 

dan kabupaten/kota yang endemis DBD, dari 2 provinsi dan 2 kota, menjadi 32 

(97%) dan 382 (77%) kabupaten/kota pada tahun 2009. Provinsi Maluku, dari 

tahun 2002 sampai tahun 2009 tidak ada laporan kasus DBD. Selain itu terjadi 

juga peningkatan jumlah kasus DBD, pada tahun 1968 hanya 58 kasus menjadi 

158.912 kasus pada tahun 2009. Peningkatan dan penyebaran kasus DBD tersebut 

kemungkinan disebabkan oleh mobilitas penduduk yang tinggi, perkembangan 

wilayah perkotaan, perubahan iklim, perubahan kepadatan dan distribusi 

penduduk serta faktor epidemiologi lainnya yang masih memerlukan penelitian 

lebih lanjut.(Depkes,  2010). 

2.9 Pusat - Pusat Penularan  

Faktor-faktor yang menyebabkan penularan virus dengue yaitu kepadatan vektor, 

mobilitas penduduk, kepadatan penduduk, dan susceptibilitas dari penduduk. 
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Mobilitas penduduk memegang peranan penting pada penularan virus dengue, 

karena jarak terbang nyamuk Ae. aegypti yang sangat terbatas, yaitu 100m. Selain 

itu lingkungan juga merupakan tempat interaksi vektor penular penyakit DBD 

dengan manusia yang dapat mengakibatkan terjadinya penyakit DBD.
 

 

2.10  Vektor Penyebar Virus Dengue  

Virus dengue ditularkan kepada manusia terutama melalui gigitan nyamuk Aedes 

aegypti. Selain itu dapat juga ditularkan oleh nyamuk Aedes albopictus, Aedes 

polynesiensis dan beberapa spesies lain yang merupakan vektor yang kurang 

berperan. Nyamuk Aedes aegypti hidup di daerah tropis dan subtropis dengan 

suhu 28-32 
o
C dan kelembaban yang tinggi serta tidak dapat hidup di ketinggian 

1000 m. Vektor utama untuk arbovirus bersifat multiple bitter, antropofilik, dapat 

hidup di alam bebas, terbang siang hari (jam 08.00-10.00 dan 14.00-16.00), jarak 

terbang 100 m – 1 km, dan ditularkan oleh nyamuk betina yang terinfeksi (WHO, 

1997).
 

 

                                

 

 

 

Gambar 2.1 Nyamuk Aedes aegypti (Sumber: WHO) 

2.11  Morfologi Aedes aegypti  

2.11.1  Telur 
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Telur diletakkan satu persatu pada permukaan yang basah tepat di atas batas 

permukaan air. Setiap hari nyamuk Aedes aegypti betina dapat bertelur rata-rata 

100 butir. Telurnya berbentuk elips berwarna hitam dan terpisah satu dengan yang 

lain. Sebagian besar nyamuk Aedes aegypti betina meletakkan telurnya di 

beberapa sarang selama satu kali siklus gonotropik. Perkembangan embrio 

biasanya selesai dalam 48 jam di lingkungan yang hangat dan lembab. Telur akan 

menetas pada saat penampung air penuh, tetapi tidak semua telur akan menetas 

pada waktu yang sama. Pada kondisi yang buruk (dalam kondisi kekeringan yang 

lama), telur dapat bertahan hingga lebih dari satu tahun. Kapasitas telur untuk 

menjalani masa pengeringan akan membantu mempertahankan kelangsungan 

spesies ini (Chua, 2004). 

 

2.11.2  Larva atau Jentik 
 

Terdapat empat tahapan dalam perkembangan larva yang disebut instar. 

Perkembangan dari instar satu ke instar empat memerlukan waktu sekitar lima 

hari. Lamanya perkembangan larva akan bergantung pada suhu, ketersediaan 

makanan, dan kepadatan larva pada sarang. Pada kondisi optimum, waktu yang 

dibutuhkan mulai dari penetasan sampai kemunculan nyamuk dewasa akan 

berlangsung sedikitnya selama 7 hari, termasuk dua hari untuk masa menjadi 

pupa. Akan tetapi, pada suhu rendah, mungkin akan dibutuhkan beberapa minggu 

untuk kemunculan nyamuk dewasa. Hampir di seluruh Negara Asia Tenggara, 

sarang telur Aedes aegypti paling banyak ditemukan di wadah air rumah tangga 

buatan manusia (Suparta dkk, 2008). 
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Gambar 2.2 Larva Nyamuk Aedes aegypti (Sumber: Depkes RI) 

2.11.3 Pupa  

Pupa nyamuk Aedes aegypti bentuk tubuhnya bengkok, dengan bagian kepala - 

dada (cephalothorax) lebih besar bila dibandingkan dengan bagian perutnya, 

sehingga tempak seperti tanda baca “koma”. Pada bagian punggung (dorsal) dada 

terdapat alat bernapasan seperti terompet. Pada ruas perut ke- 8 terdapat sepasang 

alat pengayuh yang berguna untuk berenang. Alat pengayuh tersebut berjumbai 

panjang dan bulu di nomor 7 pada ruas perut ke- 8 tidak bercabang. Pupa adalah 

bentuk tidak makan, tampak gerakannya lebih lincah bila dibandingkan dengan 

larva. Waktu istirahat posisi pupa sejajar dengan bidang permukaan air. Pupa 

bertahan selama dua hari sebelum akhirnya nyamuk dewasa keluar dari pupa. 

 

2.11.4 Nyamuk dewasa 

Orang awam mudah mengenali nyamuk tersebut dengan ciri-ciri umum sebagai 

berikut (WHO, 2005):
 

1) Menghisap darah pada siang hari (08.00-12.00)  

2) Badan kecil, warna hitam dengan bintik-bintik putih  

3) Senang hinggap pada pakaian menggantung  

4) Bersarang dan bertelur di genangan air jernih di dalam dan sekitar rumah. 
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2.11.5 Daur Hidup Aedes aegypti  

Nyamuk Aedes aegypti, seperti halnya culicines lain, meletakkan telur pada 

permukaan air bersih secara individual. Setiap hari nyamuk Aedes betina dapat 

bertelur rata-rata 100 butir. Setelah kira-kira dua hari telur menetas menjadi larva 

lalu mengadakan pengelupasan kulit sebanyak empat kali, tumbuh menjadi pupa 

dan akhirnya menjadi dewasa. Pertumbuhan dari telur sampai menjadi dewasa 

memerlukan waktu kira-kira 9 hari (Hadinegoro dkk, 2001). Faktor biotik seperti 

predator, kompetitor dan makanan yang berinteraksi dalam kontainer sebagai 

habitat akuatiknya pradewasa juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilannya 

menjadi imago. Keberhasilan itu juga ditentukan oleh kandungan air kontainer 

seperti bahan organik, komunitas mikroba, dan serangga air yang ada dalam 

kontainer itu juga berpengaruh terhadap siklus hidup Aedes aegypti. Berbeda 

dengan Aedes albopictus, nyamuk Aedes aegypti lebih menyukai perindukan 

dalam rumah daripada di luar rumah. Aedes albopictus kebanyakan hidup dan 

bertelur di kebun atau hutan terlindung. Aktifitas nyamuk Aedes aegypti menurut 

Soedarto, pada temperatur dibawah 17°C Aedes aegypti tidak aktif menghisap 

darah. Kelembaban optimum bagi kehidupan Aedes aegypti adalah 80% dan suhu 

udara optimum antara 28-29°C. Pada suhu yang tinggi meningkatkan metabolisme 
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tubuh, sehingga masa inkubasi ekstrinsik menjadi lebih pendek. Diperkirakan 

pada musim hujan frekuensi gigitan akan meningkat, karena kelembaban yang 

tinggi memungkinkan dapat memperpanjang umur nyamuk. Untuk daerah yang 

beriklim dingin, Aedes aegypti tidak aktif mengigit. Aedes aegypti mengigit pada 

pagi, siang dan sore hari (Soegijanto, 2002). 

 

2.12 Patogenesis 

Virus merupakan mikroorganisme yang hanya dapat hidup di dalam sel hidup. 

Maka demi kelangsungan hidupnya virus harus bersaing dengan sel manusia 

sebagai penjamu terutama dalam mencukupi kebutuhan akan protein. Beberapa 

faktor resiko yang dilaporkan pada infeksi virus dengue antara lain serotipe virus, 

antibodi dengue yang telah ada oleh karena infeksi sebelumnya atau antibodi 

maternal pada bayi, genetic penjamu, usia penjamu, resiko tinggi pada infeksi 

sekunder, dan resiko tinggi bila tinggal di tempat dengan 2 atau lebih serotipe 

yang bersirkulasi tinggi secara simultan. Ada beberapa patogenesis yang dianut 

pada infeksi virus dengue yaitu hipotesis infeksi sekunder (teori secondary 

heterologous infection), teori virulensi, dan hipotesis antibody dependent 

enhancement (ADE). 

 

 Hipotesis infeksi sekunder menyatakan secara tidak langsung bahwa pasien yang 

mengalami infeksi yang kedua kalinya dengan serotipe virus dengue yang 

heterolog mempunyai resiko berat yang lebih besar untuk menderita DBD/berat. 

Antibodi heterolog yang ada tidak akan menetralisasi virus dalam tubuh sehingga 

virus akan bebas berkembangbiak dalam sel makrofag. Hipotesis antibody 
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dependent enhancement (ADE) adalah suatu proses dimana antibodi 

nonnetralisasi yang terbentuk pada infeksi primer akan membentuk kompleks 

antigen-antibodi dengan antigen pada infeksi kedua yang serotipenya heterolog. 

Kompleks antigen - antibodi ini akan meningkatkan ambilan virus yang lebih 

banyak lagi yang kemudian akan berikatan dengan Fc reseptor dari membran sel 

monosit. Teori virulensi menurut Russel, 1990, mengatakan bahwa DBD berat 

terjadi pada infeksi primer dan bayi usia < 1 tahun, serotipe DEN-3 akan 

menimbulkan manifestasi klinis yang berat dan fatal, dan serotipe DEN-2 dapat 

menyebabkan syok. Hal-hal diatas menyimpulkan bahwa virulensi virus turut 

berperan dalam menimbulkan manifestasi klinis yang berat. 

Patogenesis terjadinya syok berdasarkan hipotesis infeksi sekunder yang 

dirumuskan oleh Suvatte tahun 1977. Sebagai akibat infeksi sekuder oleh tipe 

virus dengue yang beralinan pada seorang pasien, respon antibody anamnestik 

yang akan terjadi dalam waktu beberapa hari mengakibatkan proliferasi dan 

transformasi limfosit dengan menghasilkan titer antibody IgG anti dengue. 

Disamping itu, replikasi virus dengue terjadi juga dalam limfosit yang 

bertransformasi dengan akibat etrdapatnya virus dalam jumlah banyak. Hal ini 

akan mengakibatkan terbentuknya kompleks antigen-antibodi yang selanjutnya 

akn mengakibatkan aktivasi system komplemen. Pelepasan C3a dan C5a akibat 

aktivasi C3 dan C5 menyebabkan peningkatan permeabilitas dinding pembuluh 

darah dan merembesnya plasma dari ruang intravascular ke ruang ekstravaskular. 

Perembesan plasma ini terbeukti dengan adanya peningkatan kadar hematokrit, 

penurunan kadar natrium, dan terdapatnya cairan di dalam rongga serosa (efusi 

pleura, asites). Syok yang tidak ditanggulangi secara adekuat akan menimbulkan 
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asidosis dan anoksia yang dapat berakhir dengan kematian. Kompleks antigen-

antibodi selain mengaktivasi komplemen dapat juga menyebabkan agregasi 

trombosit dan mengaktivasi sistem koagulasi melalui kerusakan sel endotel 

pembuluh darah. Agregasi trombosit terjadi sebagai akibat dari perlekatan 

kompleks antigen-antibodi pada membran trombosit mengakibatkan pengeluaran 

ADP (adenosine difosfat) sehingga trombosit melekat satu sama lain. Adanya 

trombus ini akan dihancurkan oleh RES (retikuloendotelial system) sehingga 

terjadi trombositopenia. Agregasi trombosit juga mengakibatkan gangguan fungsi 

trombosit sehingga walaupun jumlah trombosit masih cukup banyak, tidak 

berfunsgi baik. Di sisi lain aktivasi koagulasi akan menyebabkan aktivasi faktor 

Hageman sehingga terjadi aktivasi kinin sehingga memacu peningkatan 

permeabilitas kapiler yang dapat mempercepat terjadinya syok. Jadi perdarahan 

massif pada DBD disebabkan oleh trombositopenia, penurunan factor pembekuan 

(akibat koagulasi intravascular deseminata), kelainan fungsi trombosit, dan 

kerusakan dinding endotel kapiler. Akhirnya perdarahan akan memperberat syok 

yang terjadi (Emedicine, 2012). 

 

2.13 Aspek Imunologis DBD 

Walaupun banyak masalah tentang penyakit DBD yang masih merupakan teka-

teki yang belum dapat dijawab dengan memuaskan (Sumarmo, 1987), kebanyakan 

ahli sampai sekarang belum ada yang menolak, bahwa mekanisme imunologis 

berperan penting dalam patogenesis DBD terutama dalam patogenesis renjatan 

dan perdarahan. Mekanisme imunologis diduga terlibat dalam patogenesis DBD 

dengan adanya hubungan yang kuat antara respons imun sekunder dengan DBD 
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dengan renjatan berat, hanya sedikit penderita dengan respons imun primer yang 

mengalami renjatan dan itu terjadi pada penderita berumur kurang dari satu tahun. 

 Penemuan ini kemudian berkembang dengan apa yang dikenal dengan ‘the 

secondary heterologous infection hypothesis’ atau 'the sequential infection 

hypothesis' yang menyatakan bahwa DBD dapat terjadi apabila seseorang setelah 

terinfeksi dengue pertama mendapat infeksi dengan tipe virus dengue yang 

berlainan dalam jangka waktu tertentu. Penderita yang dahulunya pernah 

mengalami infeksi virus dengue, sewaktu mengalami infeksi heterotipik yang ke 

dua memperlihatkan respons pembentukan antibodi yang sangat jelas yang 

disebabkan respons anamnestik terhadap antigen umum atau antigen reaksi silang. 

Hampir semua antibodi anti-dengue yang terbentuk pada kasus ini adalah klas IgG 

yang titernya cepat meningkat dalam waktu 4-5 hari sakit .  

Dalam hal imunopatogenesis DBD tidak hanya terlibat respon imun humoral 

seperti yang telah diterangkan diatas tetapi juga respon imun seluler seperti 

makropag atau monosit dan Cell Mediated Immunity (CMI) sebagaimana 

dikemukakan Halstead (1980). 

Di Indonesia juga sudah dilakukan penelitian tentang aspek imunologis penderita 

DBD, hasilnya ditemukan berbagai perubahan imunologis baik humoral maupun 

selular (Cornain dkk, 1987). Kelainan imunologis bermakna yang ditemukan 

adalah peningkatan kadar imunoglobulin, aktivasi komplemen, pembentukan 

„CIC‟ (Circulating Immune Complex) dan penurunan populasi limfosit-T terjadi 

penurunan populasi sel limfosit-T pada fase akut penyakit dan berangsur-angsur 

meningkat kembali mencapai nilai normal pada fase penyembuhan. Ini 
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menunjukkan bahwa gangguan pada sel limfosit-T hanya bersifat sementara yang 

akan membaik lagi sejajar dengan perbaikan klinis penyakitnya. 

Selain aspek imunopatologik, terdapat juga faktor-faktor lain yang turut berperan 

dalam patogenesis DBD misalnya faktor pejamu yang lain dan faktor variasi atau 

mutasi virus secara alami (Pang, 1987). Termasuk ke dalam faktor pejamu yang 

lain adalah faktor genetik, jenis kelamin dan status gizi.   

Respon imun yang diketahui berperan dalam patogenesis DBD adalah respon 

imun humoral. Respon humoral berupa pembentukan antibodi yang berperan 

dalam proses netralisasi virus, sitolisis yang dimediasi komplemen dan 

sitotoksisitas yang dimediasi antibodi. Antibodi terhadap virus dengue berperan 

dalam mempercepat replikasi virus pada monosit atau makrofag. Hipotesis ini 

disebut antibody dependent enhancement (ADE). Limfosit T, baik T-helper 

(CD4) dan T-sitotoksik (CD8) berperan dalam respon imun seluler terhadap virus 

dengue. Diferensiasi T-helper yaitu TH1 akan memproduksi interferon gamma, 

interleukin-2 (IL-2) dan limfokin, sedangkan TH2 memproduksi IL-4, IL-5, IL-6 

dan IL-10. Monosit dan makrofag berperan dalam fagositosis virus. Namun, 

proses fagositosis ini menyebabkan peningkatan replikasi virus dan sekresi sitokin 

oleh makrofag. Selain itu, aktivasi oleh kompleks imun menyebabkan 

terbentuknya senyawa proaktivator C3a dan C5a, sementara proaktivator C1q, C3, 

C4, C5-C8, dan C3 menurun (Suhendro, 2006). 

 

Faktor-faktor di atas dapat berinteraksi dengan sel-sel endotel untuk menyebabkan 

peningkatan permeabilitas vaskular melalui jalur akhir nitrat oksida. Sistem 

pembekuan darah dan fibrinolisis diaktivasi, dan jumlah faktor XII (faktor 
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Hageman) berkurang. Mekanisme perdarahan pada DBD belum diketahui, tetapi 

terdapat hubungan terhadap koagulasi diseminata intravaskular (dissemintated 

intravascular coagulation, DIC) ringan, kerusakan hati, dan trombositopenia 

(Suhendro, 2006). 

 

2.14 Trombositopenia 

Trombositopenia merupakan salah satu kriteria sederhana yang diajukan oleh 

WHO sebagai diagnosis klinis penyakit DBD. Jumlah trombosit biasanya masih 

normal selama 3 hari pertama. Trombositopenia mulai tampak beberapa hari 

setelah panas dan mencapai titik terendah pada fase syok. Penyebab 

trombositopenia pada DBD  masih  kontroversial,  disebutkan  terjadi  karena 

adanya supresi sumsum tulang serta akibat destruksi dan  pemendekan  masa  

hidup  trombosit.  Mekanisme peningkatan  destruksi  ini  belum  diketahui  

dengan jelas. Ditemukannya kompleks imun pada permukaan trombosit  yang  

mengeluarkan  ADP  (adenosin  diposphat) diduga sebagai penyebab agregasi 

trombosit yang  kemudian  akan  dimusnahkan  oleh  sistem retikuloendotelial 

khususnya limpa dan hati. Agregasi trombosit ini akan menyebabkan pengeluaran 

platelet  faktor III yang mengakibatkan terjadinya koagulopati konsumtif 

(Chuansumrit, 2006). 

 

Pada suatu studi yang dilakukan pada 35 anak - anak dengan DBD di Thailand, 

ditemukan  pada fase  akut  infeksi  DBD  baik  dengan  ataupun  tanpa  syok 

terjadi penurunan aktivitas agregasi trombosit, hal ini diimbangi  dengan  
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meningkatnya  betatromboglobulin (BTG) dan platelet factor-4 (PF4) dalam 

plasma (Srichaikul, 2012). 

 

Pada  beberapa  kasus,  penurunan  jumlah trombosit  ini  bisa  terjadi  hingga  

waktu  yang  cukup lama.  Suatu  laporan  kasus  di  Malaysia  melaporkan bahwa  

pemulihan  jumlah  trombosit  pada  seorang penderita DBD sampai mencapai 

hari ke-40. Setelah menyingkirkan  kemungkinan  dari  penyebab  lain terjadinya  

trombositopenia,  diperkirakan  hal  ini terjadi karena infeksi virus Dengue yang 

menyerang berasal dari jenis virus yang mengalami mutasi. Atau kemungkinan  

lain  diperkirakan  penderita  terinfeksi virus  dengue  yang  baru  saat  berada  

dalam  fase konvalesen (Kamil, 2006). Terdapat beberapa  pendapat mengenai 

indikasi dan dosis pemberian transfusi trombosit. Departemen Kesehatan  

merekomendasikan  transfusi  trombosit konsentrat pada penderita DBD diberikan 

hanya pada kasus dengan perdarahan masif dan jumlah trombosit < 100.000 .   

Perdarahan spontan dan masif termasuk perdarahan  yang  tampak  ataupun  yang  

tersembunyi dengan jumlah perdarahan sebanyak 4 - 5 cc/kg berat badan/jam. 

Nimamanitya menuliskan indikasi transfusi pada DBD bila perdarahan yang 

volumenya melebihi 10% dari jumlah cairan tubuh. aktif. Makroo di India tahun  

2007  menuliskan  bahwa  penderita  dengan kadar  trombosit  <  20.000/cumm  

termasuk  ke  dalam kelompok risiko tinggi terjadi  perdarahan karenanya indikasi 

untuk diberikan transfusi trombosit, Sedangkan kelompok risiko sedang terjadi 

perdarahan  (trombosit 20.000 -  40.000/cumm) indikasi diberikan trombosit bila 

terjadi perdarahan. Kelompok dengan risiko ringan perdarahan  (trombosit  41.000 

- 50.000/cumm) tidak diberikan transfusi trombosit (Makro, 2007).  
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2.15 Hematokrit dan Hemoglobin 

Nilai  hematokrit  biasanya  mulai  meningkat pada hari ketiga dari  perjalanan  

penyakit dan makin meningkat sesuai dengan  proses  perjalanan  penyakit DBD 

(Hadinegoro,2001).  Peningkatan  nilai  hematokrit  merupakan manifestasi  

hemokonsentrasi  yang  terjadi  akibat kebocoran  plasma  ke  ruang  

ekstravaskular  disertai efusi cairan serosa, melalui kapiler yang rusak. Akibat 

kebocoran ini volume plasma menjadi berkurang yang dapat mengakibatkan 

terjadinya syok hipovolemik dan kegagalan sirkulasi. Pada kasus-kasus berat yang 

telah disertai  perdarahan, umumnya nilai hematokrit tidak meningkat, bahkan 

malahan menurun (Guglani, 2005). 

 

Kadar  hemoglobin  pada  hari-hari  pertama biasanya  normal  atau  sedikit  

menurun.  Tetapi kemudian kadarnya akan naik mengikuti peningkatan 

hemokonsentrasi dan merupakan kelainan hematologi paling awal yang 

ditemukan pada DBD. 

 

2.16 Hemostatis Oleh Trombosit 

Trombosit normalnya bersirkulasi dalam bentuk cakram yang tidak terstimulasi. 

Trombosit melakukan perbaikan terhadap pembuluh yang rusak didasarkan pada 

beberapa fungsi penting trombosit itu sendiri (Guyton, 2006).  
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Selama hemostasis atau trombosis, trombosis teraktivasi dan menolong 

pembentukan plak hemostatik atau trombus. Terdapat tiga langkah yang terlibat 

yaitu adhesi kolagen yang terpapar di pembuluh darah, pengeluaran granul beserta 

isinya, agregasi. 

 

Pada waktu trombosit bersinggungan dengan permukaan pembuluh darah yang 

rusak, terutama dengan serabut kolagen di dinding pembuluh darah, sifat-sifat 

trombosit segera berubah drastis. Trombosit berlekatan dengan kolagen melalui 

reseptor spesifik di permukaan trombosit, termasuk kompleks glikoprotein GPIa-

IIa (2-1 integrin), dalam suatu reaksi yang melibatkan faktor von Willebrand. 

Faktor ini adalah suatu glikoprotein, yang disekresikan oleh sel endotel ke dalam 

plasma, yang akan menstabilkan faktor VIII dan berikatan dengan kolagen dan 

subendotel. Trombosit berikatan dengan faktor von Willebrand melalui suatu 

kompleks glikoprotein (GPIb-V-IX) di permukaan trombosit. Perlekatan 

trombosit dengan kolagen mengubah bentuk dan persebarannya di subendotel. 

Trombosit mengeluarkan isi granul-granulnya; sekresi juga distimulasi oleh 

trombin. Trombin, yang terbentuk dari kaskade koagulasi, merupakan aktivator 

paling kuat untuk trombosit dan memicu aktivasi trombosit dengan cara 

berinteraksi dengan reseptornya di membran plasma. Mekanisme aktivasi ini 

adalah sinyal transmembran. Interaksi trombin dengan reseptornya merangsang 

aktivitas fosfolipase-C. Enzim ini menghidrolisis membran fosfolipid 

fosfadilinositol 4,5-bifosfat (PIP2). Diasilgliserol merangsang protein kinase C, 

yang memfosforilasi protein pleckstrin (47 kDa). Hal ini mengakibatkan agregasi 

dan pelepasan isi granul. ADP yang dikeluarkan granul tersebut juga merangsang 
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trombosit beragregasi. IP3 menyebabkan pengeluaran Ca2+, menyebabkan 

pembebasan asam arakidonat dari fosfo lipid trombosit, mengakibatkan 

terbentuknya tromboksan A2, yang akan mengaktivasi fosfolipase C, yang pada 

akhirnya mencetuskan agregasi trombosit.  

 

Semua agen agregasi (trombin, kolagen, ADP, dsb.) memodifikasi permukaan 

trombosit sehingga fibrinogen dapat berikatan dengan kompleks glikoprotein, 

GPIIb-IIIa (integrin), di permukaan trombosit yang teraktivasi. Beberapa agen, 

termasuk epinefrin, serotonin dan vasopresin, memberikan efek sinergis dengan 

agen agregasi lainnya (Murray, 2003).  

 

Dengan demikian, pada setiap lokasi pembuluh darah yang luka, dinding 

pembuluh darah yang rusak menghasilkan suatu siklus aktivasi trombosit yang 

jumlahnya terus meningkat yang menyebabkan menarik lebih banyak lagi 

trombosit tambahan, sehingga membentuk sumbat trombosit. Kemudian, benang-

benang fibrin terbentuk dan melekat erat pada trombosit, sehingga terbentuklah 

sumbat yang kuat (Guyton, 2006). 

 

2.17 Ekologi Vektor  

Ekologi vektor adalah hubungan antara vektor lingkungan atau bagaimana 

pengaruh lingkungannya atau bagaimana pengaruh lingkungan terhadap vektor. 

Lingkungan tersebut adalah lingkungan fisik, lingkungan biologi, dan lingkuingan 

kimia (Suwarja, 2007).
 
(1) Pengaruh Lingkungan Fisik, Lingkungan fisik ada 

bermacam-macam, misalnya tata letak rumah, jenis kontainer dan ketinggian 
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tempat.
 
(a) Jarak antar rumah mempengaruhi penyebaran nyamuk dari satu rumah 

ke rumah yang lain. (b) Variasi dari suatu ketinggian berpengaruh terhadap 

kepadatan nyamuk Aedes aegypti. Di Indonesia Aedes aegypti dapat hidup pada 

ketinggian kurang dari 1000 meter di atas permukaan air laut.
 
(2) Pengaruh 

Lingkungan Biologi, Yang temasuk dalam lingkungan biologi seperti ada atau 

tidaknya memelihara ikan pemakan jentik. Hal tersebut berpengaruh terhadap 

kepadatan jentik di tempat penampungan air atau kontainer.
 
(3) Lingkungan kimia 

berpengaruh terhadap kepadatan jentik dan nyamuk yang termasuk dalam 

lingkungan kimia seperti abatisasi, fogging dan pemakaian obat anti nyamuk. 

Abatisasi dilakukan untuk menghambat perkembangan jentik, sedangkan fogging 

(pengasapan) dilakukan untuk membunuh nyamuk dewasa. Pemakaian obat anti 

nyamuk merupakan salah satu cara umum bagi seseorang untuk melindungi 

dirinya dari gigitan nyamuk dan serangga lainnya.
 

 

2.18 Struktur RNA DBD 

Seperti beberapa flavivirus, virus dengue dewasa terdiri dari genom single-

stranded RNA yang dikelilingi oleh suatu ikosahedral atau isometric 

nukleokapsid. Virion dengue merupakan partikel sferis dengan diameter 

nukleokapsid 30 nm dan ketebalan selubung 10 nm, sehingga diameter virion 

kira-kira 50 nm. Genom virus dengue terdiri dari asam ribonuklead berserat 

tunggal, panjangnya kira-kira 11 kilobasa. Genom terdiri dari protein struktural 

dan protein non struktural, yaitu gen C mengkode sintesa nukleokapsid (Capsid), 

gen M mengkode sintesa protein M (Membran) dan gen E mengkode sintesa 

glikoprotein selubung/envelope. 
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Partikel virus yang belum matang (immature) mengandung lebih banyak protein 

rekursor (prM) dan kurang infeksius dibandingkan virion lengkap yang 

dilepaskan. Virus ini stabil pada pH 7-9 dan pada suhu rendah, sedang pada suhu 

yang relative tinggi infektivitasnya cepat menurun. Sifat dengue yang lain adalah 

sangat peka terhadap beberapa zat kimia seperti sodium deoxycholate, eter, 

kloroform dan garam empedu karena adanya amplop lipid. Bentuk batang, sensitif 

terhadap inaktivasi oleh Dietil eter dan natrium dioksikolat, stabil pada suhu 70
o
C 

(Kusumawati, 2005). 

 

Virus dengue menempel pada hospesnya melalui dua cara yaitu terikat pada 

reseptor virus yang ada di  permukaan sel dan melalui pada antibodi anti dengue 

yang terikat pada sel. Setelah proses penempelan, virus masuk ke dalam sel 

dengan dua cara yaitu : endositosis / pinositosis dan fusi antara selubung virus 

dengan membran plasma yang diikuti pelepasan nukleokapsid ke dalam 

sitoplasma sel. 

 

Tahap pertama setelah terjadinya pelepasan kapsid adalah translasi RNA virion 

menjadi RNA polimerase yang kemudian digunakan untuk membuat RNA 

template genom virus. Dalam proses replikasinya, di dalam sel terdapat 3 jenis 

RNA yaitu : 

1. RNA dengan koefisien sedimentasi 20-22S, merupakan RNA serat ganda 

dimana serat satunya merupakan genom virus, disebut bentuk replikatif. 
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2. RNA dengan koefisien sedimentasi 20-28 S, merupakan RNA serat ganda 

persial, disebut bentuk replikatif antara. 

3. RNA dengan koefisien sedimentasi 42S dan peka RNA se yang merupakan 

genom virion. 

 

Di dalam proses replikasi RNA ini, RNA polimerase difase awal dan fase lanjut 

siklus, berbeda afinitasnya terhadap serat RNA berpolaritas positif dan negatif, 

pada fase lanjut siklus replikasi terutama membentuk serat RNA berpolaritas 

positif. Selanjutnya pada akhir siklus pengikatan protein C pada ujung 3‟RNA 

menghalangi ikatan RNA polimerasa dengan molekul RNA dan tetap membiarkan 

ujung 5‟ berikatan dengan ribosom. 

 

Translasi genom virus dimulai dari kodon AUG gen protein C, prM,E,NS1 dan 

seterusnya. Pada fase akhir siklus replikasi yaitu menjelang atau bersamaan 

dengan terbentuknya virion, prM dipecah menjadi M. Setelah semua komponen 

virus disintesis, morfogenesis lengkap virion berlangsung dan pada dasarnya 

terdiri dari empat tahap yaitu : perakitan nukleokapsid dari RNA dan protein C, 

budding nukleokapsid dari membran intraselular yang telah tersisip oleh prM dan 

E, Pelepasan virion yang terjadi akibat proses fusi membran plasma dengan 

vesikel pembawa virion, pemecahan prM menjadi M. Virion flavivirus yang telah 

matang terdiri dari 3 protein struktural : protein nukleokapsid/ Core (C; 12kd), 

Protein Membra nonglikosilasi ( M; 8kd), dan protein envelop (E; 53 kd). Protein 

E merupakan komponen utama yang terdapat pada permukaan virion, protein ini 

mengadung antigen determinan penting untuk terjadinya inhibisi hemaglutinitas 
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dan netralisasi dan sekaligus menginduksi respon imunologi pada hospes yang 

terinfeksi. Nyamuk mengisap darah penderita DBD, maka virus dengue ikut 

terisap dan berkembang biak di dalam tubuh nyamuk. Nyamuk pun siap 

menularkan virus ke tubuh manusia (Kusumawati, 2005). DHF terjadi akibat 

abnormalitas hemostasis dan meningkatnya permeabilitas vaskuler yang secara 

karakteristik ditandai dengan kebocoran kapiler, trombositopenia dan 

hypovolamik syok (Leitmayer, et. al., 2012; Huang, et. al, 2000). 

 

Patofisiologi utama yang menentukan beratnya penyakit dan membedakan DHF 

dengan DF adalah meningkatnya permiabilitas dinding pembuluh darah, 

menurunnya volume plasma, terjadinya hipotensi, trombositopenia dan diatesis 

hemoragik (Soedarmo, 1995). Dua perubahan patofisiologis yang utama pada 

DHF adalah peningkatan permiabilitas pembuluh darah dan gangguan hemostasis 

yang mekanismenya belum diketahui (WHO, 1998; Bosche. al., 2002). 

Peningkatan permiabilitas kapiler pada infeksi virus dengue yang berat 

menimbulkan dugaan bahwa sel endotel kapiler berperan langsung terhadap 

terjadinya kebocoran pembuluh darah dan perdarahan yang terjadi pada DHF/DSS 

(Halstead, 1989).  

 

Mekanisme patofisiologis, patogenesis, hemodinamika dan biokimia DHF belum 

diketahui secara pasti (Soedarmo, 1995). Penelitian menggunakan kultur sel 

endotel merupakan salah satu cara untuk mengetahui kemampuan replikasi virus 

dengue pada sel tersebut maupun perubahan sel endotel pada infeksi virus dengue. 

Pengetahuan patogenesis DHF adalah suatu masalah yang sangat penting pada 
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penelitian virus dengue, karena mengarah langsung pada efektivitas perlakuan 

pada pasien DHF dan cara pencegahan penyakit (Kurane dan Ennis, 1997). 

 

Patogenesis infeksi virus Dengue, sampai saat ini sedikit diketahui, demikian pula 

halnya mengenai informasi dasar - dasar molekuler tentang pengikatan virus 

Dengue pada sel target. Awal perlekatan virus padasel target terjadi melalui 

critical determinant dari sel dan tropismus jaringan. Selain itu, juga merupakan 

hasil penginteraksian antara molekul reseptor ectodomain viral dengan koreseptor 

yang diekspresikan pada permukaan sel target.  

 

Perlekatan virus pada sel yang mengekspresikan reseptor Fc seperti monosit 

terjadi pada bagian reseptor Fc domain antibodinya. Mekanisme infeksi tersebut 

tidak dapat menjelaskan infeksi primer yang terjadi pada pasien tanpa antibodi 

Dengue dan infeksi padasel nonfagositik yang tidak mengekspresikan reseptor Fc 

(Wimmer, 1994; He, 1995). Untuk hal tersebut banyak penelitian telah dilakukan. 

Chen,et al.(1996) menunjukkan, bahwa pada infeksi primer virus Dengue terjadi 

interaksi antara protein envelope virus Dengue dengan sel target, yang merupakan 

dasar molekul yang kuat. Hal ini sangat penting untuk mengetahui potensial 

infektivitas interaksi tersebut. Meskipun protein envelope virus Dengue 

memegang peranan penting dalam menentukan daya infektifitasnya pada sel 

target, namun nampaknya sifat tersebut tidak sama pada semua sel target dan 

sangat tergantung pada virulensi masing - masing serotipe virus Dengue. Hal ini 

terbukti bahwa tingkat pengikatan virus Dengue pada sel vero dan hepatoma 

berbeda, karena sel hepatoma terbukti lebih peka dibandingkan dengan sel vero 
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(Marienneau,et.al.,1996). Sel endotel merupakan salah satu sel target virus 

Dengue. Adanya variasi serotipe virus Dengue dengan reseptor sel dan sel target 

tentunya terdapat perbedaan reseptor spesifik DHF yang diekspresikan oleh sel 

endotel pembuluh darah dibandingkan dengan sel lainnya. Infeksi berbagai 

serotipe virus Dengue pada sel endotel juga akan memberikan gambaran daya 

replikasi yang berbeda - beda (Bosch,e. al. 2012; Lin, el al., 2003). 

 

2.19 Pemberantasan Demam Berdarah Dengue 

Untuk memberantas penyakit DBD, seluruh masyarakat harus menjaga kebersihan 

agar rumah dan lingkunganya bebas dari nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes 

aegypti suka berkembang di tempat penampungan air seperti bak mandi, bak WC, 

tempayan, drum dan barang barang yang memungkinkan air tergenang seperti 

tempat minum burung, pot tanaman air, vas bunga, ban bekas, kaleng kaleng 

bekas, plastik bekas, tempurung kelapa dan lain lain yang dibuang sembarangan. 

Dalam pemberantasan penyakit DBD ini yang paling penting adalah upaya 

membasmi jentik nyamuk penularannya di tempat perindukannya dengan 

melakukan kegiatan 3M yaitu: mengubur, menutup dan mendaur ulang sampah 

(Depkes RI, 1995). Selain itu dengan cara: 

2.19.1 Perlindungan Diri  

Upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari gigitan nyamuk Aedes aegypti 

dengan cara memakai lotion nyamuk, obat anti nyamuk bakar, maupun kelambu. 

 

2.19.2 Pengendalian Biologis     

Upaya pengendalian biologis contohnya dengan memelihara ikan pemakan jentik. 
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2.19.3 Pengendalian dengan Bahan Kimia  

Cara ini dapat dilakukan untuk nyamuk dewasa maupun larva. Untuk nyamuk 

dewasa saat ini dilakukan dengan cara pengasapan (thermal fogging) atau 

pengagutan (colg Fogging = Ultra low volume). Pemberantasan nyamuk dewasa 

tidak dengan menggunakan cara penyemprotan pada dinding (resisual spraying) 

karena nyamuk Ae.aegypti tidak suka hinggap pada dinding, melainkan pada 

benda-benda yang tergantung seperti kelambu dan pakaian yang tergantung. 

Untuk pemakaian di rumah tangga dipergunakan berbagai jenis insektisida yang 

disemprotkan yang disemprotkan kedalan kamar atau ruangan misalnya, golongan 

organophospat atau pyrethroid synthetic. Untuk pemberantasan larva dapat 

digunakan abate 1 % SG. Cara ini biasannya digunakan dengan menaburkan abate 

kedalam bejana tempat penampungan air seperti bak mandi, tempayan, drum 

dapat mencegah adanya jentik selama 2-3 bulan.
 

 

2.20 Faktor Perilaku  

2.20.1  Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil tau dan ini terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap objek tertentu. Seperti tingkat pengetahuan masyarakat 

akan DBD serta cara penanggulangannya (Notoatmojo, S. 2005). Menurut 

fungsinya pengetahuan merupakan dorongan dasar untuk ingin tahu, untuk 

mencari penalaran, dan untuk mengorganisasikan pengalamannya. Adanya unsur 

pengalaman yang semula tidak konsisten dengan apa yang diketahui oleh individu 
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akan disusun, ditata kembali atau diubah sedemikian rupa, sehingga tercapai suatu 

konsistensi (Azwar, 2007). 

 

2.20.2 Sikap   

Sikap adalah suatu pernyataan evaluatif tentang objek, orang atau kejadian-

kejadian. Pembentukan sikap dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, kebudayaan 

orang lain yang dianggap penting, media masa, instituti atau lembaga tertentu 

serta faktor emosi dalam diri individu yang bersangkutan (Notoatmojo, S. 2005).  

 

2.20.3 Perilaku  

Sikap adalah kecenderungan untuk bertindak (praktik). Sikap belum tentu 

terwujud dalam tindakan, sebab untuk terwujudnya tindakan perlu faktor lain, 

yaitu antara lain adanya fasilitas atau sarana dan prasarana (Notoatmojo, S. 2005). 

 

2.21 Survival DBD 

Survival DBD adalah lamanya waktu hidup seseorang terhadap virus dengue. 

Survival dapat menunjukkan apakah pengobatan untuk penyakit dapat mencegah 

atau menunda kematian. 

 

Waktu survival (survival time) merupakan salah satu penelitian yang digunakan 

untuk menghitung waktu dari munculnya gejala sampai dengan munculnya 

kejadian. Dalam waktu survival ada istilah distribusi tersensor dan distribusi tidak 

tersensor. Menurut (Lawless, 1982) distribusi tersensor adalah data yang diambil 

jika semua individu atau unit yang diteliti dihentikan setelah waktu yang 
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ditentukan, sedangkan distribusi tak tersensor (data lengkap), data yang diambil 

jika semua individu atau unit yang diteliti tersebut mati atau gagal.  

 

Metode analisis statistik pada umumnya akan menghasilkan interpretasi yang bias 

jika terdapat data yang tidak lengkap atau tersensor ( Julio Adisantoso, 2010). 

Oleh karena itu dibutuhkan analisis khusus untuk menyelesaikan masalah ini. 

Metode yang dapat digunakan dikenal dengan istilah survival analysis ( Novita 

Sari, 2011).  

 

2.22 Faktor - Faktor Sosial Demografi Individu Yang Terkait Dengan 

Survival Demam Berdarah Dengue 

Berdasarkan model segitiga epidemiologi (triangle epidemiology) ada 3 faktor 

yang berperan dalam timbulnya suatu penyakit yaitu host (pejamu), agent (agen) 

dan environment (lingkungan). Disini akan dibahas lebih lanjut faktor - faktor 

karakteristik individu manusia sebagai pejamu yang terkait dengan terjadinya 

penyakit yang disebabkan oleh virus dengue. Beberapa faktor yang akan dibahas 

disini antara lain: 

 

2.22.1 Jenis Kelamin 

Secara teori diyakini bahwa perempuan lebih berisiko terhadap penyakit yang 

disebabkan virus dengue ini untuk mendapatkan manifestasi klinik yang lebih 

berat dibandingkan laki-laki. Hal ini berdasarkan dugaan bahwa dinding kapiler 

pada wanita lebih cenderung dapat meningkatkan permeabilitas kapiler dibanding 

dengan laki-laki (Peters, 2001). Penelitian Widyana (1998) di Bantul pada tahun 
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1997 menemukan bahwa proporsi penderita perempuan lebih tinggi dibanding 

laki-laki yaitu sebesar 52,6 %.  

 

Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa tidak 

terdapat perbedaan jenis kelamin terhadap survival DBD. sebelumnya 

menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian yang dilakukan pada bayi 

(usia <12 bulan) di Vietnam menyatakan bahwa tidak ada hubungan antar jenis 

kelamin dengan beratnya demam berdarah dengue yang diderita. Penelitian ini 

dilakukan pada bayi (usia < 12 bulan) (Devi, 2005). Demikian halnya dengan 

hasil penelitian tentang faktor risiko SSD pada anak di Bangkok menunjukkan 

bahwa jenis kelamin secara statistik tidak bermakna dalam meningkatkan risiko 

terjadinya SSD (Tantracheewathorn, 2007). Beberapa penelitian yang dilakukan 

di Indonesia juga menunjukkan hal yang sama bahwa jenis kelamin secara 

statistik tidak bermakna dalam meningkatkan risiko terjadinya manifestasi klinis 

yang lebih berat. (Wirda, 2008). 

 

2.22.2 Umur 

Berdasarkan Riskesdas Tahun 2007, penyakit demam berdarah dengue termasuk 

10 penyakit menular terbanyak di Indonesia (menduduki no 8. proporsi penyakit 

menular pada semua umur 2.1%). Hasil Riskesdas 2007 juga menunjukkan bahwa 

adanya pergeseran tingkat kejadian DBD berdasarkan umur, dimana dahulu kasus 

DBD lebih banyak didapatkan pada anak-anak, namun saat ini lebih banyak 

ditemukan pada umur dewasa dengan prevalensi tertinggi adalah pada kelompok 

umur 25 - 34 tahun yaitu 0,7% dan terendah pada bayi yaitu 0,2%. Demam 
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berdarah dengue menduduki urutan ke-5 pada proporsi penyebab kematian pada 

usia balita (1 - 4 tahun) yaitu 6.8%. Sedangkan pada umur 5 - 14 tahun, demam 

berdarah dengue merupakan penyebab kematian terbesar di daerah perkotaan 

dengan angka proporsi 30.4%, namun tidak pada daerah pedesaan (BPPN, 2006). 

 

2.22.3 Pendidikan 

Pendidikan Menurut Azwar (2007), mengemukakan bahwa pendidikan sebagai 

suatu proses atau kegiatan untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan 

individu atau masyarakat. Ini berarti bahwa pendidikan adalah suatu pembentukan 

watak yaitu sikap disertai kemampuan dalam bentuk kecerdasan, pengetahuan, 

dan keterampilan. 

 

Seperti diketahui bahwa pendidikan formal yang ada di Indonesia adalah tingkat 

sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas, dan 

tingkat akademik/perguruan tinggi. Tingkat pendidikan sangat menentukan daya 

nalar seseorang yang lebih baik, sehingga memungkinkan menyerap informasi. 

Informasi juga dapat berpikir secara rasional dalam menanggapi informasi atau 

setiap masalah yang dihadapi. Pendidikan adalah segala usaha untuk membina 

kepribadian dan mengembangkan kemampuan manusia Indonesia jasmani dan 

rohani yang berlangsung seumur hidup, baik di dalam maupun di luat sekolah 

dalam rangka pembangunan persatuan Indonesia dan masyarakat adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila (Hasibuan, 2005). 
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Menurut Koentjaraningrat (1997), mengatakan pendidikan adalah kemahiran 

menyerap pengetahuan atau meningkatkan sesuai dengan pendidikan seseorang 

dan kemampuan ini berhubungan erat dengan sikap sesorang terhadap 

pengetahuan sesoerang yang diserapnya, semakin tinggi tingkat pendidikan 

semakin mudah untuk dapat menyerap pengetahuan. Hal ini bermanfaat dalam 

pencegahan DBD, karena semakin tinggi tingkat pengetahuan akan mengetahui 

pengendalian dari penyebaran DBD. 

 

2.22.4 Pendapatan  

Pendapatan adalah tingkat penghasilan penduduk, semakin tinggi penghasilan 

semakin tinggi pula persentase pengeluaran yang dibelanjakan untuk barang, 

makanan, juga semakin tinggi penghasilan keluarga semakin baik pula status gizi 

masyarakat (BPS, 2006). 

 

Tingkat pendapatan yang baik memungkinkan anggota keluarga untuk 

memperoleh yang lebih baik, misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, 

pengembangan karir dan sebagainya. Demikian pula sebaliknya jika pendapatan 

lemah akan maka hambatan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut. 

Keadaan ekonomi atau penghasilan memegang peranan penting dalam 

meningkatkan status kesehatan keluarga. Jenis pekerjaan orangtua erat kaitannya 

dengan tingkat penghasilan dan lingkungan kerja, dimana bila penghasilan tinggi 

maka pemanfaatan pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit juga meningkat, 

dibandingkan dengan penghasilan rendah akan berdampak pada kurangnya 

pemanfaatan pelayanan kesehatan dalam hal pemeliharaan kesehatan karena daya 
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beli obat maupun biaya transportasi dalam mengunjungi pusat pelayanan 

kesehatan (Notoatmodjo,2004). 

 

2.22.5 Pekerjaan  

Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan atau pencaharian yang dijadikan pokok 

penghidupan seseorang yang dilakukan untuk mendapatkan hasil 

(Depdikbud,1998). Pekerjaan lebih banyak dilihat dari kemungkinan keterpaparan 

khusus dan derajat keterpaparan tersebut serta besarnya risiko menurut sifat 

pekerjaan juga akan berpengaruh pada lingkungan kerja dan sifat sosial ekonomi 

karyawan pada pekerjaan tertentu (Notoatmodjo, 2003). Pekerjaan berdampak 

pada pendapatan suatu keluarga, jika berpenghasilan rendah, maka pelayanan 

kesehatan yang didapat akan kurang memadai dan sebaliknya, jika berpendapatan 

lebih tinggi maka akses terhadap kesehatan menjadi lebih mudah dan memadai. 

 

2.22.6 Golongan Darah  

Golongan darah merupakan ciri khusus darah dari suatu individu karena adanya 

perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah 

merah. Golongan darah ditentukan oleh jumlah zat (kemudian disebut antigen) 

yang terkandung di dalam sel darah merah (Fitri, 2007).   Secara umum, golongan 

darah O adalah yang paling umum dijumpai di dunia, meskipun di beberapa 

negara seperti Swedia dan Norwegia, golongan darah A lebih dominan. Antigen A 

lebih umum dijumpai dibanding antigen B. Karena golongan darah AB 

memerlukan keberadaan dua antigen, A dan B, golongan darah ini adalah jenis 

yang paling jarang dijumpai di dunia. (Alrasyid, 2010). Berbagai faktor risiko 
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DBD  yang telah diketahui adalah strain virus, predisposisi genetik dan status gizi 

lebih. Virus spesifik yang bereplikasi dengan level tinggi dan virus DEN-2 akan 

menyebabkan peningkatan respons imun dan beratnya penyakit (Vaughn, 2005).  

Virus dengue termasuk dalam kelompok B arbovirus dan mempunyai 4 jenis 

serotipe, yaitu : DEN 1,2,3 dan 4. Serotipe DEN 3 sementara ini merupakan 

serotipe yang dominan dan sangat berhubungan dengan kasus berat. Sindrom syok 

dengue mempunyai mortalitas sepuluh kali lipat dibanding demam berdarah yang 

tanpa syok (Soegijanto, 2002). 

Berdasarkan kenyataan bahwa pada DBD/SSD terjadi trombositopenia dan 

meningkatnya permeabilitas kapiler, berarti terdapat gangguan integritas sel 

endotel. Manifestasi vaskular yang prominen pada infeksi dengue, seperti ruam 

eritematus pada demam dengue, ruam hemoragik pada DBD dan kolaps 

kardiovaskuler pada SSD menunjukkan tropisme virus dengue pada sistem 

vaskular serta mendukung bahwa virus dengue bersifat endoteliotropik. Walaupun 

virus dengue tidak ditemukan pada sel endotel penderita DBD/SSD, tetapi telah 

terbukti bahwa sel monosit yang telah terinfeksi virus dengue akan melepaskan 

faktor – faktor yang dapat mengaktivasi kultur sel endotel. Akibat aktivasi sel 

monosit dan dilepaskannya sitokin yang juga mempunyai efek terhadap trombosit, 

sehingga diasumsikan bahwa aktivasi sel endotel tidak terjadi secara langsung, 

tetapi melalui faktor – faktor yang dikeluarkan akibat monosit yang terinfeksi oleh 

virus dengue (Avirutnan, 1998). Dengan demikian salah satu faktor yang diteliti 

adalah golongan darah. 
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2.22.7 Lingkungan Tempat Tinggal 

Faktor- faktor yang terkait dalam penularan DBD pada manusia adalah (Sari, 

2005) : 

1. Kepadatan penduduk 

Kepadatan penduduk yang tinggi akan mempermudah terjadinya infeksi virus 

dengue. Daerah yang berpenduduk padat akan meningkatkan jumlah kejadian 

DBD, hal ini disebabkan oleh kemampuan jarak terbang nyamuk betina kurang 

dari 100 meter sehingga memungkinkan terjadinya penularan. 

 

2. Kualitas perumahan 

Kualitas perumahan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya 

Kejadian DBD. Hal yang mempengaruhi antara lain : jarak antar rumah, 

pencahayaan, bentuk rumah, bahan bangunan akan mempengaruhi penularan. Bila 

di suatu rumah ada nyamuk penularnya maka akan menularkan penyakit di orang 

yang tinggal di rumah tersebut, di rumah sekitarnya yang berada dalam jarak 

terbang nyamuk dan orang-orang yang berkunjung kerumah itu. 

Faktor lingkungan dalam hal ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu status 

lingkungan low, mid dan high. Faktor lingkungan low artinya pemukiman kumuh, 

mid berarti lingkungan kelas menengah dan high berarti lingkungan elite. Ketiga 

klasifikasi kelas lingkungan ini diduga merupakan faktor kejadian DBD. 

 

 

 

 


