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ABSTRACT 

 

 

DIFFERENCES IN CLINICAL SYMPTOMS AND SEVERITY BETWEEN 

CHILDREN AND ADULTS WITH DENGUE IN A. DADI TJOKRODIPO 

HOSPITAL BANDAR LAMPUNG 

 

 

 

By 

 

 

Adlia Ulfa Syafira 

 

 

 

 

Background: Dengue is a viral infectious disease transmitted by Aedes mosquitoes 

that spread the fastest in the world. DHF is a public health problem in Indonesia that 

spread widely and potential to be a special case. There are two theories or hypotheses 

immunopathogenesis DHF and DSS which secondary heterologous infection and 

antibody dependent enhancement. There are clinical symptoms and varying severity 

of disease in dengue infections in children and adults.  

Objective: The purpose of this research was to determine differences in clinical 

symptoms and the degree of dengue infections in children and adults at the A. Dadi 

Tjokrodipo Hospital, Bandar Lampung. 

Method: The research method was observational with cross sectional design. The 

populations are all adult and pediatric patients and recorded in medical record. The 

technique of this research is consecutive sampling. 

Results: Based on the results there are differences in clinical symptoms in children 

and adults with p values are diverse, and differences in the severity of dengue 

infections in children and adults with a value of p = 0.033. 

Conclusions: The conclusions obtained from research is that there are differences in 

the clinical symptoms and severity between children and adults with dengue. 
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Latar belakang: Dengue adalah penyakit infeksi virus yang ditularkan melalui nyamuk 

Aedes yang penyebarannya paling cepat di dunia. Penyakit DBD merupakan salah satu 

masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang semakin luas penyebarannya yang 

berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB). Terdapat dua teori atau hipotesis 

mengenai DHF dan DSS yaitu secondary heterologous infection dan antibody dependent 

enhancement.Terdapat gejala klinis dan derajat penyakit yang bervariasi pada infeksi dengue 

pada anak dan dewasa.  

Tujuan: Untuk mengetahui perbedaan gejala klinis dan derajat penyakit infeksi dengue pada 

anak dan dewasa di Rumah Sakit Umum Daerah A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung. 

Metode: Penelitian yang dilakukan adalah observasional dengan desain cross sectional. 

Populasi yaitu seluruh yang dirawat di bagian rawat inap anak dan dewasa dan tercatat di 

rekam medik. Teknik penelitian yaitu consecutive sampling. 

Hasil: Pada penelitian ditemukan perbedaan gejala klinis pada anak dan dewasa dengan nilai 

p yang beragam, dan ditemukan perbedaan derajat penyakit infeksi dengue pada anak dan 

dewasa dengan nilai p=0,033. 

Simpulan: Terdapat perbedaan gejala klinis dan perbedaan derajat penyakit infeksi dengue 

pada anak dan dewasa yang bermakna. 

 

Kata kunci : derajat penyakit, gejala klinis, infeksi dengue 

 

 

 

 







 



 

 

 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

 

Penulis dilahirkan di Palembang pada tanggal 18 April 1996, sebagai anak ketiga 

dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putri dari Bapak S. Raharja dan Ibu Rien 

Astini. 

 

Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) diselesaikan di TK Ikal Dolog pada tahun 

2002. Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Yayasan IBA pada tahun 2008, 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMP Saverius 1 Palembang 

pada tahun 2010, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMA 

Kusuma Bangsa Palembang pada tahun 2013. 

 

Tahun 2013, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi 

Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif pada BEM 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung pada tahun 2014. Selanjutnya penulis 

mengikuti organisasi DPM FK Unila pada tahun 2014-2015. 



 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

 

Puji syukur Penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan 

hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu 

tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W.  

 

Skripsi penulis dengan judul “Perbedaan Gejala Klinis dan Derajat Penyakit 

Infeksi Dengue pada Anak dan Dewasa di RS A. Dadi Tjokrodipo Bandar 

Lampung” ini, merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Kedokteran di Universitas Lampung.  

 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:  

1. Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung; 

2. Dr. dr. Muhartono, S.Ked., M.Kes., Sp.PA., selaku Dekan Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung; 

3. dr. Ety Apriliana, S.Ked., M.Biomed., selaku Pembimbing Utama atas 

kesediaannya dalam meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk 

memberikan bimbingan, ilmu, kritik, saran, nasehat, motivasi dan bantuan 

bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini; 



4. dr. Khairun Nisa, S.Ked., M.Kes., AIFO., selaku Pembimbing Pendamping 

atas semua bantuan, saran, bimbingan serta pengarahan yang luar biasa 

ditengah kesibukan beliau untuk membantu dalam penyusunan skripsi ini; 

5. dr. Tri Umiana Soleha, S.Ked., M.Kes., selaku Pembahas atas kesediaannya 

dalam memberikan koreksi, kritik, saran, nasehat, motivasi, dan bantuan 

untuk perbaikan penulisan skripsi yang dilakukan oleh penulis; 

6. Prof. Dr. dr. Efrida Warganegara, S.Ked., M.Kes., Sp.MK., selaku 

Pembimbing Akademik dari semester satu hingga semester tujuh, atas 

kesediannya memberikan arahan, masukan, dan motivasi selama proses 

pembelajaran; 

7. Ibunda tercinta, Rien Astini, terimakasih untuk selalu mendoakan demi 

tercapainya semua cita-cita penulis. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang 

yang telah diberikan. Terima kasih atas dukungan, nasihat, motivasi, dan 

segala pengorbanan yang telah dilakukan semi tercapainya masa depan yang 

baik bagi penulis; 

8. Ayahanda, S. Raharja, terimakasih untuk segala cinta dan kasih sayang yang 

selalu dipanjatkan dalam do’a. Terima kasih atas segala pengorbanan, 

dorongan, motivasi, dan pembelajaran hidup yang telah diberikan demi 

tercapainya cita-cita penulis; 

9. Kakak-kakak dan Abang tercinta, Nessia Febri Tarisha, Erick Prima dan M. 

Aldy Dwi Nugraha, atas segala motivasi dan nasihat selama proses penulisan 

skripsi dan keponakan tercinta, Aca, terima kasih selalu mengibur disaat 

gundah gulana; 



10. Seluruh Staf Dosen FK Unila atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan 

untuk menambah wawasan yang menjadi landasan untuk mencapai cita-cita; 

11. Seluruh Staf Akademik, TU dan Administrasi FK Unila, serta pegawai yang 

turut membantu dalam proses penelitian skripsi;  

12. Seluruh dokter, perawat, dan petugas di RS. A. Dadi Tjokrodipo Bandar 

Lampung yang selalu membantu selama proses penelitian. 

13. Tim skripsi, Anisa Wahyuni, M. Jyuldi Prayoga, Nisa Arifa, 

Wahiddaturrohmah, terima kasih atas kerja sama dan kekompakan  selama 

penelitian skripsi ini. 

14. Teman-teman terdekat Luh Gde Indrani, Andi Nabila, Audya Pratiwi, Stevi 

Erhadestria, Riska Wulandari  terima kasih telah memberikan dukungan . 

15. Teman-teman pertemanan sehat yaitu Mentari Olivia, Aulian Mediansyah, 

Claudia Joy, Ayu Wulan Sari yang selalu menghibur. 

16. Angkatan 2013 dan seluruh keluarga besar FK Unila yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu. Terimakasih atas kebersamaan dan kerja sama dalam 

mengemban ilmu.  

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Akan tetapi, sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi kita semua. Amin YRA. 

 

Bandar Lampung, Januari 2017 

     Penulis 

 

Adlia Ulfa Syafira 



 
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR  ISI 

 

 

 

Halaman 

 

DAFTAR  ISI ........................................................................................................... i 

DAFTAR  TABEL .................................................................................................. iii 

DAFTAR  GAMBAR .............................................................................................. iv 

 

BAB  1  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang ............................................................................................. 1 

1.2 Perumusan Masalah ..................................................................................... 5 

1.3 Tujuan Penelitian ......................................................................................... 5 

1.4 Manfaat Penelitian ....................................................................................... 6 

 

BAB  2  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Mengenai Infeksi Dengue ........................................................... 7 

2.1.1 Definisi .............................................................................................. 7 

2.1.2 Etiologi .............................................................................................. 8 

2.1.3 Epidemiologi ..................................................................................... 9 

2.1.4 Patogenesis ........................................................................................ 10 

2.1.5 Gejala Klinis dan Derajat DBD......................................................... 13 

2.1.6 Penatalaksanaan ................................................................................ 19 

2.2  Kerangka Teori ........................................................................................... 23 

2.3  Kerangka Konsep ....................................................................................... 24 

2.4  Hipotesis ..................................................................................................... 24 

 

BAB 3  METODE  PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian ............................................................................................ 25 

3.2 Lokasi dan Waktu ........................................................................................ 25 

3.3 Populasi dan Sampel .................................................................................... 25 

3.3.1 Populasi Penelitian ............................................................................. 25 

3.3.2 Sampel Penelitian ............................................................................... 26 

3.4 Kriteria Eksklusi .......................................................................................... 27 

3.5 Variabel Penelitian ...................................................................................... 27 

3.6 Definisi Operasional .................................................................................... 27 

3.7 Metode Pengumpulan Data ......................................................................... 29 



 
 

3.8 Prosedur Penelitian ...................................................................................... 30 

3.9 Alur Penelitian ............................................................................................. 30 

3.10 Pengolahan  dan Analisis Data .................................................................. 31 

3.10.1 Pengolahan Data ............................................................................... 31 

3.10.2 Analisis Data..................................................................................... 32 

3.11 Etika Penelitian .......................................................................................... 32 

 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil ............................................................................................................. 33 

4.2 Pembahasan ................................................................................................. 39 

 

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan ...................................................................................................... 45 

5.2 Saran ............................................................................................................ 46 

 

DAFTAR  PUSTAKA ............................................................................................. 47 

LAMPIRAN 
 

 

 



 

      

 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel                  Halaman 

1. Derajat penyakit infeksi dengue…………………………………............16 

2. Definisi operasional penelitian…………………………………..............25 

3. Distribusi karakteristik responden penelitian............................................30 

4. Perbedaan gejala klinis pasien infeksi dengue anak dan dewasa………..31 

5. Perbedaan derajat penyakit infeksi dengue pada anak dan dewasa……..35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar                  Halaman 

1. Patogenesis terjadinya syok pada DBD………………………………….12 

2. Infeksi virus dengue……………………………………………………...14 

3. Kerangka teori perjalanan penyakit infeksi dengue .... ……………………..20 

4. Kerangka konsep penelitian……………………………………………...21 

5. Alur Penelitian…………………………………………………………...27 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dengue adalah penyakit infeksi virus yang ditularkan melalui nyamuk yang 

penyebarannya paling cepat di dunia. Dengue merupakan masalah kesehatan 

utama pada lebih dari 100 negara tropis dan subtropis di Asia Tenggara, 

Pasifik Barat serta Amerika Selatan dan Tengah. Angka morbiditas dengue 

hemorrhagic fever (DHF) mencapai hampir 50 juta kasus per tahun dan 

diperkirakan 2,5 miliar orang tinggal di negara yang endemis dengue (WHO, 

2011). 

 

Penyakit DHF merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di 

Indonesia pada umumnya dan Provinsi Lampung pada khususnya, dimana 

kasusnya cenderung meningkat dan semakin luas penyebarannya serta 

berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB). Angka 

kesakitan/Incidence Rate (IR) selama tahun 2004 – 2014 cenderung berubah. 

Angka kesakitan DHF di Provinsi Lampung tahun 2014 sebesar 16,8 per 

100.000 penduduk (dibawah IR Nasional yaitu 51 per 100.000 penduduk) 

dengan Angka Bebas Jentik (ABJ) kurang dari 95% namun CFR (Case 
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Fatality Rate) telah kurang dari 1%. CFR selama tiga tahun terakhir terlihat 

menurun yaitu kurang dari 1%. Di Provinsi Lampung distribusi dari angka 

kesakitan DHF di kabupaten/kota memperlihatkan bahwa angka kesakitan 

tertinggi ada di Kota Metro dan Kota Bandar Lampung dan terendah ada di 

Kabupaten Tanggamus (Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2014). 

 

Diperkirakan 50 juta kasus dengue fever terjadi di seluruh dunia setiap tahun 

dan setengah juta orang yang menderita DHF memerlukan rawat inap setiap 

tahun, proporsi yang sangat besar dari mereka (sekitar 90 %) adalah anak-anak 

berusia kurang dari lima tahun. DHF juga sering terjadi pada anak-anak 

kurang dari 15 tahun di area hiperendemis dikarenakan infeksi dengue 

berulang. Namun, kejadian DHF pada orang dewasa juga meningkat (WHO, 

2011). Berbagai faktor risiko yang dihubungkan dengan infeksi dengue yang 

berat, yaitu bayi baru lahir, anak-anak, wanita hamil, diabetes melitus, 

hipertensi, kondisi hemolitik, usia tua, dan pasien obesitas (Lum, Cj, & Em, 

2014). 

 

Dengue fever (DF) dan dengue haemorrhagic fever/DHF adalah penyakit 

infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Virus dengue termasuk dalam 

famili Flaviviridae yang memiliki 4 serotipe virus yaitu DEN-1, DEN-2, 

DEN-3, dan DEN-4. Dari keempat serotipe tersebut yang paling banyak 

ditemukan di Indonesia adalah DEN-3. DHF tersebar di wilayah Asia 

Tenggara, Pasifik Barat,dan Karibia. Indonesia merupakan wilayah endemis 

dengan sebaran di seluruh wilayah tanah air (Suhendro, 2009). 
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Patogenesis terjadinya dengue hemorrhagic fever hingga saat ini masih 

diperdebatkan. Berdasarkan data yang ada, terdapat bukti yang kuat bahwa 

mekanisme imunopatologis berperan dalam terjadinya dengue hemorrhagic 

fever dan dengue shock syndrome. Respon imun yang diketahui berperan 

dalam patogenesis DHF adalah respon humoral berupa pembentukan antibodi 

yang berperan dalam proses netralisasi virus, sitolisis yang dimediasi 

komplemen dan sitotoksisitas yang dimediasi antibodi dan limfosit T baik T-

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

terhadap virus dengue (Suhendro, 2009). 

 

Manifestasi klinis infeksi virus dengue dapat bersifat asimtomatik, atau dapat 

berupa demam yang tidak khas, dengue fever, dengue hemorrhagic fever atau 

dengue shock syndrome (DSS). Pada umumnya pasien mengalami fase demam 

selama 2-7 hari, yang diikuti oleh fase kritis selama 2-3 hari. Pada fase ini 

pasien sudah tidak demam, akan tetapi mempunyari risiko untuk terjadi 

renjatan jika tidak mendapat pengobatan adekuat. Demam yang tidak khas 

sering terjadi pada bayi, anak-anak, dan dewasa, terutama pada infeksi 

pertama (infeksi dengue primer) sehingga sulit dibedakan dengan infeksi virus 

lainnya (WHO, 2011). 

 

Dengue fever sering terjadi pada anak-anak, remaja, dan dewasa. Gejalanya 

berupa demam akut selama 2-7 hari, ditandai dengan dua atau lebih 

manifestasi klinis yaitu nyeri kepala, nyeri retro-orbiatal, mialgia/arthralgia, 
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ruam kulit, manifestasi perdarahan (petekie atau uji bendung positif), 

leukopenia, dan pemeriksaan serologi dengue positif. Nyeri kepala, otot, 

tulang, dan sendi biasanya terjadi pada dewasa (WHO, 2011). 

 

Dengue hemorrhagic fever (DHF) sering terjadi pada anak-anak dibawah 15 

tahun dan biasanya merupakan infeksi dengue berulang. Insidensi pada 

dewasa juga mengalami peningkatan (WHO, 2011). Gejalanya yaitu demam, 

nyeri otot dan/atau nyeri sendi yang disertai leukopenia, ruam, limfadenopati, 

trombositopenia, dan diatesis hemoragik. Pada DHF terjadi pembesaran 

plasma yang ditandai dengan hemokonsentrasi (peningkatan hematokrit) atau 

penumpukan cairan di rongga tubuh. Dengue shock syndrome adalah dengue 

hemorrhagic fever yang ditandai oleh renjatan/syok. DSS disertai kegagalan 

sirkulasi dengan manifestasi nadi yang cepat dan lemah, tekanan darah turun 

(       ), hipotensi dibandingkan standar sesuai umur, kulit dingin, dan 

lembab serta gelisah. Perbedaan utama antara DF dan DHF adalah ditemukan 

kebocoran plasma pada DHF (Suhendro, 2009). 

 

Dilihat dari derajatnya DHF mempunyai 4 derajat spektrum klinis yaitu 

derajat I apabila demam dengan uji bendung positif. Derajat II yaitu apabila 

terdapat tanda derajat I disertai perdarahan spontan di kulit atau perdarahan 

lain. Derajat III apabila ditemui kegagalan sirkulasi, yaitu nadi cepat dan 

lemah, tekan nadi menurun (< 20mmHg) atau hipotensi disertai kulit yang 

lembab dan pasien menjadi gelisah. Derajat IV yaitu syok berat dengan nadi 

yang tidak teraba dan tekanan darah tidak dapat diukur. Derajat IV / stadium 
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syok atau dengue shock syndrome (DSS) ini terjadi pada hari ke 3,4 dan 5 

serangan panas pada infeksi virus dengue. Pada masa ini merupakan masa 

kritis yang sering kali orang tua penderita atau penderita sendiri kurang 

menyadarinya (Nisa, Notoatmojo, & Rohmani, 2013). 

 

Oleh karena masih tingginya kasus infeksi dengue, serta adanya perbedaan 

gejala klinis yang terjadi pada anak dan dewasa maka perlu dilakukan 

penelitian mengenai perbedaan gejala klinis infeksi dengue pada penderita 

anak dan dewasa serta dihubungkan dengan derajat penyakitnya. Penelitian ini 

akan dilakukan di RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Uraian ringkas pada latar belakang di atas memberikan dasar bagi peneliti 

untuk merumuskan pertanyaan penelitian apakah terdapat perbedaan gejala 

klinis dan derajat penyakit infeksi dengue pada anak dan dewasa? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan 

gejala klinis dan derajat penyakit infeksi dengue pada anak dan dewasa 

di Rumah Sakit Umum Daerah A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui persentase pasien berdasarkan gejala klinis infeksi 

dengue pada anak dan dewasa. 

2. Untuk mengetahui persentase pasien berdasarkan derajat penyakit 

infeksi dengue pada anak dan dewasa. 

3. Untuk menganalisis perbedaan gejala klinis penyakit infeksi dengue 

pada anak dan dewasa. 

4. Untuk menganalisis perbedaan derajat penyakit infeksi dengue pada 

anak dan dewasa. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Praktisi 

Manfaat penelitian ini bagi praktisi adalah sebagai sumber informasi 

bagi para praktisi kesehatan mengenai kasus dengue hemorrhagic fever, 

sehingga timbul kepedulian untuk bekerja sama dalam menuntaskan 

permasalahan penyakit ini di masa yang akan datang. 

1.4.2 Bagi Peneliti 

Peneliti dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari dalam penelitian 

ini secara langsung di masyarakat. 

1.4.3 Bagi Institusi 

Memberikan kontribusi terhadap institusi untuk bahan informasi dan 

pertimbangan dalam pemecahan masalah dan program pencegahan 

penyakit infesi dengue. 



 

 

 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tinjauan Mengenai Infeksi Dengue 

2.1.1 Definisi 

Infeksi dengue merupakan salah satu penyakit infeksi virus yang 

menjadi masalah utama kesehatan pada lebih dari 100 negara tropis dan 

subtropik yang penularannya melalui perantara nyamuk. Infeksi virus 

dengue dapat bersifat asimtomatis atau berkembang menjadi 

undifferentiated fever, dengue fever (DF), dengue hemorrhagic fever 

(DHF), atau dengue shock syndrome (DSS) (WHO, 2011). 

 

DF/DHF adalah penyakit dengan host alami yaitu manusia dan agennya 

adalah virus dengue yang ditularkan oleh gigitan nyamuk terutama 

nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopticus yang terdapat hampir di 

seluruh pelosok Indonesia. Penyakit ini ditandai dengan demam tinggi 

mendadak disertai manifestasi berupa perdarahan, pembesaran hati, serta 

mungkin menimbulkan renjatan dan kematian (Wibisono, 2014) 
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2.1.2 Etiologi 

Penyebab DF/DHF adalah virus dengue, yang merupakan anggota genus 

Flavivirus, keluarga Flaviviridae. Terdapat 4 serotipe virus dengue, yaitu 

dengue-1 (DEN-1), dengue-2 (DEN-2), dengue-3 (DEN-3), dan dengue-

4 (DEN-4), yang semuanya dapat menyebabkan dengue fever atau 

dengue hemorrhagic fever. Keempat serotipe ditemukan di Indonesia 

dengan DEN-3 merupakan serotipe terbanyak. Tempat berkembangnya 

vektor nyamuk adalah air, terutama pada penampungan seperti ember, 

ban bekas, bak mandi, dan sebagainya. Biasanya nyamuk aedes 

menggigit pada siang hari (Nainggolan, 2009).  

 

Virus dengue termasuk dalam arbovirus yang dikelompokkan ke dalam 

genus Flavivirus di dalam famili Flaviviridae. Awalnya dimasukkan ke 

dalam famili togavirus sebagai “arbovirus grup B”, tetapi karena 

perbedaan dalam pengaturan genom viral sehingga dimasukkan ke 

dalam famili tersendiri. Bentuk dari virus ini yaitu sferis berdiameter 40-

60nm terdiri dari asam ribonukleat rantai tunggal. Terdiri dari tiga 

polipeptida struktural, dua terglikosilasi. Selubung virus ini mengandung 

dua glikoprotein. Replikasi terjadi di sitoplasma dan perakitan di dalam 

retikulum endoplasma. Semua virus terkait secara serologi (Brooks & 

Carroll, 2012). 

 

Flavivirus sebagian dapat ditularkan diantara vertebrata oleh nyamuk 

dan sengkenit, sementara lainnya ditularkan diantara tikus dan kelelawar 
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tanpa vektor serangga. Sejumlah besar virus ini tersebat di seluruh dunia. 

Semua Flavivirus terkait secara antigenik (Brooks & Carroll, 2012). 

 

 

2.1.3 Epidemiologi 

Di Indonesia DHF telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang 

berbahaya dan dapat menimbulkan kematian dalam waktu singkat serta 

menimbulkan wabah. Pada tahun 1953 DHF pertama kali ditemukan di 

Manila Filipina dan selanjutnya menyebar ke berbagai negara. Pada 

tahun 1968 penyakit ini pertama kali dilaporkan di Indonesia tepatnya di 

Surabaya dengan total penderita 58 orang dengan jumlah kematian 24 

orang. Konfirmasi virologis baru didapat pada tahun 1972. Sejak saat itu 

DHF terus menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia kecuali Timor-

Timur. Puncak incidence rate tejadi pada tahun 1980 yaitu 13,45% per 

100.000 penduduk. Meningkatnya mobilitas penduduk dan hubungan 

transportasi berkaitan erat dengan kondisi tersebut (Sukohar, 2014). 

 

Dengue fever dan dengue hemorrhagic fever disebabkan oleh virus 

dengue yang ditularkan oleh nyamuk aedes. Di Indonesia dikenal 2 jenis 

nyamuk Aedes, yaitu:  

- Aedes aegypti 

- Aedes albopticus 
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Aedes aegypti adalah nyamuk yang hidup di daerah tropis, terutama 

hidup dan berkembang biak di dalam lingkungan rumah atau bangunan, 

yaitu di tempat penampungan air jernih atau genangan air hujan. 

Nyamuk ini dikenal sebagai tiger mosquito atau black and white 

mosquito yang sepintas tampak berlurik, berbintik-bintik putih 

keperakan di atas dasar warna hitam. Biasanya menggigit pada siang hari 

sampai sore hari dengan jarak terbang 100 meter. Hanya nyamuk betina 

yang menghisap darah. Aedes albopticus tempat habitatnya di luar 

lingkungan rumah atau bangunan yaitu di kebun yang rimbun dengan 

pepohonan. Perbedaan Aedes albopticus dengan Aedes aegypti terletak 

pada garis thorax hanya berupa dua garis lurus di tengah thorax 

(Palgunadi, 2011). 

 

2.1.4 Patogenesis 

Mekanisme sebenarnya tentang patogenesis, patofisiologi, 

hemodinamika, dan perubahan biokimia pada DF atau DHF hingga kini 

belum diketahui secara pasti (Candra, 2010). Terdapat teori patogenesis 

dan patofisiologi DHF dan DSS yang masih kontroversial yaitu The 

Secondary Heterologous Infection Hypothesis dan antibody dependent 

enhancement (ADE). Dalam hipotesis infeksi sekunder disebutkan bila 

seseorang terinfeksi sekunder oleh satu serotipe virus dengue maka akan 

terjadi proses kekebalan terhadap infeksi serotipe virus dengue tersebut 

untuk jangka waktu yang lama. Tetapi bila terjadi infeksi sekunder  oleh 

serotipe virus dengue lainnya akan terjadi infeksi yang berat. Hal ini 
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dikarenakan antibody heterologous yang terbentuk pada infeksi primer 

akan membentuk kompleks dengan infeksi virus dengue serotipe baru 

yang berbeda yang tidak dapat dinetralisasi dan cenderung membentuk 

kompleks yang infeksius dan bersifat oponisasi internalisasi dan akan 

teraktivasi dan memprodusi IL-1, IL-6, tumor necrosis factor-alpha 

(TNF-A), dan platelet activating factor (PAF) (Candra, 2010).  

 

Anak dibawah usia 2 tahun bila lahir dari ibu yang terinfeksi virus 

dengue dan telah terjadi infeksi dari ibu ke anak tersebut maka dalam 

tubuh anak tersebut terjadi non neutralizing antibodies akibat adanya 

infeksi yang persisten. Akibatnya akan terjadi proses enhancing yang 

akan memacu makrofag mudah terinfeksi dan teraktivasi dan 

mengeluarkan interleukin-1 (IL-1), IL-6, dan tumor necrosis factor-

alpha (TNF-A) juga platelet activating factor (PAF), akibatnya terjadi 

peningkatan infeksi virus dengue. TNF alpha menyebabkan kebocoran 

dinding pembuluh darah, merembesnya cairan plasma ke jaringan tubuh 

yang disebabkan kerusakan endotel pembuluh darah (Candra, 2010). 

 

Teori lain mengenai imunopatogenesis DHF dan DSS yaitu antibody 

dependent enhancement (ADE). Pada teori ini disebutkan bila terdapat 

antibodi spesifik terhadap jenis virus tertentu akan dapat mencegah 

penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut, tetapi apabila antibodinya 

tidak dapat menetralisasi virus akan menimbulkan penyakit yang berat. 

(Candra, 2010). 
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Meningginya permeabilitas dinding pembuluh darah, menurunnya 

volume plasma, terjadinya hipotensi, trombositopenia, dan diathesis 

hemoragik adalah fenomena patofisiologi utama yang menentukan berat 

penyakit. Pada kasus berat renjatan terjadi secara akut, nilai hematokrit 

meningkat bersamaan dengan menghilangnya plasma melalui endotel 

dinding pembuluh darah. Pada penderita dengan renjatan berat, volume 

plasma dapat menurun sampai lebih dari 30% dan berlangsung 24-48 

jam. Apabila tidak ditanggulangi secara adekuat dapat menimbulkan 

anoksia jaringan, asidosis metabolik, dan kematian (Soedarmo, 2012). 

 Gambar 1. Patogenesis Terjadinya Syok pada DHF 

Aktivasi komplemen 

 

Replikasi 

virus 

Anamnestic antibody 

respose 
Kompleks virus-antibodi 

Anafilatoksin (c3a, c5a) 

Permeabilitas kapiler meningkat 

Pembesaran plasma 

Hipovolemi 
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Meninggal 

Anoksia Asidosis 

Secondary heterologous dengue infection 
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Kelainan sistem koagulasi juga berperan dalam perdarahan DHF. 

Beberapa faktor pembekuan menurun, termasuk faktor II, V, VII, VIII, 

X, dan fibrinogen. Fibrinogen degradation products (FDP) meningkat 

pada kasus DHF berat dan terjadi penurunan aktivitas antitrombin III 

yang tidak sebanyak fibrinogen, dan faktor VIII. Menurunya faktor 

koagulasi akan menambah beratnya perdarahan. Disseminated 

intravascular coagulation (DIC) secara potensial dapat terjadi pada DHF 

tanpa syok. Peran DIC tidak menonjol dibandingkan dengan perubahan 

plasma pada masa dini DHF, tetapi apabila penyakitnya memburuk 

sehingga terjadi syok dan asidosis maka syok akan memperberat DIC 

perannya akan mencolok. Syok dan DIC akan saling mempengaruhi 

sehingga penyakit akan memasuki syok irreversible disertai perdarahan 

hebat, terlibatnya organ-organ vital yang biasanya diakhiri kematian. 

Perdarahan kulit biasanya disebabkan oleh faktor kapiler, gangguan 

fungsi trombosit, dan trombositopenia. Perdarahan masif ialah akibat 

kelainan mekanisme yang lebih kompleks seperti trombositopenia, 

gangguan faktor pembekuan, dan kemungkinan besar oleh faktor DIC. 

Pada kasus dengan kekurangan antitrombin III, respons pemberian 

heparin akan berkurang (Soedarmo, 2012). 

 

2.1.5 Gejala Klinis dan Derajat DHF 

Seperti pada infeksi virus yang lain, infeksi virus dengue juga 

merupakan suatu self limiting infection disease yang berakhir sekitar 2-7 
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hari. Infeksi virus dengue pada manusia mengakibatkan suatu spektrum 

manifestasi klinis yang bervariasi antara penyakit yang paling ringan 

(undifferentiated febrile illness), dengue fever, dengue hemorrhagic 

fever, dan dengue shock syndrome (WHO, 2011). 

 

   

 

 

             

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Infeksi Virus Dengue 

 

Gejala klasik dari dengue fever adalah demam tinggi mendadak, kadang-

kadang bifasik (saddle back fever), nyeri kepala berat, nyeri belakang 

bola mata, nyeri otot, tulang atau sendi, mual, muntah, dan timbul pada 

awal penyakit (1-2 hari), kemudian menghilang tanpa bekas dan 

selanjutnya timbul ruam merah halus pada hari ke-6 atau ke-7 terutama 

di daerah kaki, telapak kaki dan tangan. Selain itu juga ditemukan 

petekie (Suhendro, 2009). 
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Dibandingkan dengan anak-anak, orang dewasa dengan dengue fever 

memiliki manifestasi klinis yang lebih berat seperti nyeri kepala dan 

otot, sendi dan nyeri tulang. Depresi, insomnia dan kelelahan pasca 

infeksi menyebaban waktu pemulihan lebih panjang. Sinus bradikardia 

dan aritmia selama masa pemulihan lebih sering terjadi pada orang 

dewasa dibandingkan pada anak-anak (WHO, 2011). 

 

Perjalanan peyakit dengue fever/dengue hemorrhagic fever sulit 

diprediksi. Hampir semua pasien mempunyai fase febril yang 

berlangsung selama 2-7 hari. Fase ini kemudian diikuti dengan fase kritis 

yang akan berlangsung selama 2-3 hari, ketika fase ini berlangsung 

pasien dalam keadaan afebril dan berada dalam risio untuk berkembang 

menjadi DHF ataupun DSS yang akan berakibat fatal jika tidak segera 

diatasi. Oleh karena perdarahan dan atau syok dapat terjadi dalam waktu 

yang sangat cepat, penanganan yang tepat dan cepat sangat diperlukan 

untuk mengurangi tingkat fatal. Manifestasi klinis infeksi dengue 

dipaparkan pada Tabel 1 (WHO, 2011). 

 

Umumnya persentase DHF pada orang dewasa lebih sedikit daripada 

anak-anak. Beberapa penelitian menyebutkan kebocoran plasma kurang 

parah pada pasien dewasa. Pada beberapa negara angka kematian 

tertinggi terdapat pada dewasa, yang dapat terlihat pada tingginya 

insidensi syok dan perdarahan disertai transfusi darah. Namun ada 

beberapa negara di mana sebagian besar kematian terlihat pada orang 
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dewasa. Bayi, anak-anak, dan orang dewasa yang telah terinfeksi virus 

dengue, terutama untuk pertama kalinya (yaitu infeksi dengue primer), 

dapat menyebabkan demam sederhana yang tidak dapat dibedakan dari 

infeksi virus lainnya. Ruam makulopapular dapat menyertai demam atau 

mungkin muncul selama penurunan suhu badan sampai yang normal. 

Keluhan pernapasan dan pencernaan bagian atas yang juga bisa terjadi 

(WHO, 2011). 

 

  1. Manifestasi Klinis Infeksi Dengue 
DF/DHF Derajat Gejala dan Tanda 

DF Demam disertai 2 atau lebih gejala berikut: 

- Nyeri kepala 

- Nyeri retro-orbital 

- Mialgia  

- Arthralgia/nyeri tulang 

- Ruam kulit 

- Manifestasi perdarahan : petekie, uji bendung 

positif, perdarahan mukosa, 

hematemesis/melena 

- Tidak ada tanda kebocoran plasma 

DHF I  

 

II 

III 

 

IV 

Demam dan manifestasi perdarahan (uji bendung positif), dan 

terdapat kebocoran plasma 

DHF 

DHF
#
 

 

DHF
#
 

Sama dengan derajat I disertai perdarahan spontan 

Sama dengan derajat I atau II disertai kegagalan sirkulasi (nadi 

lemah, takanan darah menurun        , hipotensi, gelisah) 

Sama dengan derajat III disertai syok dan tekanan darah serta 

nadi yang tidak terdeteksi 

#: DHF III dan IV adalah DSS 

2.1.5.1 Demam 

Dengue fever dan dengue hemorrhagic fever didahului dengan 

demam tinggi mendadak, terus-menerus selama 2-7 hari tanpa 

sebab yang jelas dan hampir tidak ada perbaikan dengan 

menggunakan antipiretik (hanya turun sedikit, lalu kembali naik). 

Peningkatan suhu yang mencapai 40
0
C dan dijumpai kejang 

demam. Seringkali demam ini didahului dengan gejala-gejala 
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seperti sakit kepala, lemah, nafsu makan berkurang, muntah, 

nyeri pada otot tulang, dan persendian. Akhir fase ini merupakan 

fase kritis pada DHF, yaitu fase yang dapat berubah menjadi 

kesembuhan ataupun sebaliknya menjadi syok. Bila tidak terjadi 

syok, maka panas umumnya akan segera turun dan penderita 

sembuh sendiri (self limiting) (Nainggolan, 2009). 

 

2.1.5.2 Manifestasi Perdarahan 

Penyebab perdarahan pada pasien penyakit DHF ialah 

vaskulopati, trombositopeni, dan gangguan fungsi trombosit, 

serta koagulasi intravaskular yang menyeluruh. Vaskulopati dan 

trombositopeni menyebabkan perdarahan pada fase awal demam, 

sedangkan pada fase syok perdarahan disebabkam oleh 

trombositopenia, diikuti oleh koagulopati, terutama sebagai 

akibat koagulasi intravascular diseminata (KID) dan peningkatan 

fibrinolysis. Vaskulopati secara klinis bermanifestasi sebagai 

petekie, uji bendung positif, perembesan plasma, dan elektrolit 

serta protein ke dalam rongga ekstravaskuler. Pelepasan zat 

anafilatoksin C3a dan C5a menjadi penyebab utama dari 

vaskulopati (Nasiruddin, 2006). 

 

Pada fase awal penyakit (hari ke-1 sampai ke-4) penurunan 

produksi trombosit merupakan penyebab trombositopenia. 

Sumsum tulang tampak hiposeluler ringan dan megakariosit 
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meningkat dalam bentuk fase maturase. Virus tampaknya secara 

langsung menyerang myeloid dan megakariosit. Sedangkan pada 

hari ke-5 sampai hari ke-8 trombositopenia terjadi dan 

disebabkan oleh penghancuran trombosit dalam sirkulasi. 

Terjadinya kompleks imun yang melekat pada permukaan 

trombosit mempermudah penghancuran trombosit oleh sistem 

retikuloendotelial dalam hati dan limpa, sehingga menyebabkan 

trombositopenia. Penghancuran trombosit ini dapat pula 

disebabkan oleh kerusakan endotel, antibodi trombosit spesifik, 

atau koagulasi intravaskular diseminata (Nasiruddin, 2006). 

 

2.1.5.3 Keluhan Klinis 

Keluhan klinis berupa sakit kepala, nyeri pada otot, tulang dan 

sendi, anoreksia, mual dan muntah, serta batuk-batuk. Sakit 

kepala dapat menyeluruh atau berpusat pada daerah supraorbital 

dan retroorbita. Nyeri di bagian otot terutama dirasakan bila 

tendon dan otot-otot perut ditekan. Sekitar mata mungkin juga 

ditemukan pembengkakan, injeksi konjungtiva, lakrimasi dam 

fotofobia serta rasa pegal di sekitar mata (Nainggolan, 2009). 

 

2.1.5.4 Kegagalan sirkulasi 

Syok ditandai dengan nadi yang lemah dan cepat sampai tak 

teraba, takanan nadi menurun sampai 20mmHg atau sampai nol, 

tekanan darah menurun menjadi 110/90mmHg atau hipotensi, 
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disertai kulit yang teraba lembab dan dingin, terutama pada ujung 

jari tangan, kaki dan hidung, penderita menjadi lemah, gelisah 

sampai menurunnya kesadaran dan timbul sianosis disekitar 

mulut. Syok merupakan tanda kegawatan yang harus mendapat 

perhatian serius, oleh karena bila tidak diatasi sebaik-baiknya dan 

secepatnya dapat menyebabkan kematian. Pasien dapat dengan 

cepat masuk dalam fase kritis yaitu syok berat, pada saat itu 

teknan darah dan nadi tidak dapat terukur lagi. Syok dapat terjadi 

dalam waktu yang sangat singkat, pasien dapat meninggal dalam 

waktu 12-24 jam atau sembuh cepat setelah mendapat 

penggantian cairan yang memadai (WHO, 2011). 

 

 

2.1.6 Penatalaksanaan 

Prinsip utama penatalaksaan dengue fever adalah terapi suportif karena 

tidak ada terapi yang spesifik. Angka kematian dapat diturunkan hingga 

kurang dari 1% apabila penderita mendapatkan terapi yang adekuat. 

Tindakan yang paling penting dalam penanganan kasus DHF adalah 

pemeliharaan cairan sirkulasi. Asupan cairan pasien tetap dijaga, 

terutama cairan oral. Suplemen cairan melalui intravena dibutuhkan 

untuk mencegah dehidrasi dan hemokonsentrasi yang bermakna bila 

cairan oral pasien tidak dapat dipertahankan. 
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Terdapat protokol penatalaksanaan DHF pada pasien DHF dewasa 

dengan kriteria yaitu: 

a. penatalaksanaan yang tepat dengan rancangan tindakan yang dibuat 

atas indikasi 

b. praktis dalam pelaksanaannya 

c. mempertimbangkan cost effectiveness (Nainggolan, 2009). 

 

Penatalaksanaan DHF ditujukan untuk mengganti kehilangan cairan 

akibat kebocoran plasma dan memberikan terapi substitusi komponen 

darah bilamana diperlukan. Dalam pemberian terapi cairan, hal 

terpenting yang perlu dilakukan adalah pemantauan baik secara klinis 

maupun laboratoris. Proses kebocoran plasma dan terjadinya 

trombositopenia pada umumnya terjadi antara hari ke-4 hingga 6 sejak 

demam berlangsung. Pada hari ke-7 proses kebocoran plasma akan 

berkurang dan cairan akan kembali dari ruang interstitial ke 

intravaskular. Terapi cairan pada kondisi tersebut secara bertahap 

dikurangi.  

 

Terapi nonfarmakologis yang diberikan meliputi tirah baring dan 

pemberian makanan dengan kandungan gizi yang cukup, lunak dan tidak 

mengandung zat atau bumbu yang mengiritasi saluran cerna. Sebagai 

terapi simtomatis, dapat diberikan antipiretik berupa parasetamol, serta 

obat simptomatis untuk mengatasi keluhan dyspepsia. Pemberian aspirin 

atau obat antiinflamasi nonsteroid sebaiknya dihindari karena berisiko 
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terjadinya perdarahan pada saluran cerna bagian atas (lambung/ 

duodenum).  

 

Protokol pemberian cairan sebagai komponen utama penatalaksanaan 

DHF dewasa mengikuti 5 protokol WHO, antara lain: 

1. Penanganan tersangka DHF tanpa syok 

a. Hb, Ht, trombosit normal : observasi, rawat jalan, periksa ulang 

tiap 24 jam 

b. Hb dan hematokrit normal, namun trombosit 100.000-150.000 : 

observasi, rawat jalan, periksa ulang tiap 24 jam 

c. Hemoglobin dan hematokrit normal, namun trombosit <100.000 : 

rawat inap 

d. Hemoglobin dan hematokrit meningkat, namun trombosit normal/ 

turun : rawat inap 

2. Pemberian cairan pada tersangka DHF dewasa di ruang rawat 

a. Hemoglobin, hematokrit normal, namun trombosit <100.000 

- Berikan cairan kristaloid intravena 

- Periksa ulang hemoglobin, hematokrit, trombosit tiap 24 jam 

b. Hemoglobin, hematokrit meningkat 10-20%, trombosit <100.000 

- Berikan cairan kristaloid intravena 

- Periksa ulang hemoglobin, hematokrit, trombosit tiap 12 jam 

c. Hemoglobin, hematokrit meningkat >20%, trombosit <100.000 

- Protokol pemberian cairan DHF dengan peningkatan hematokrit 

>20% 
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3. Penatalaksanaan DHF dengan peningkatan hematokrit >20% 

Terapi awal cairan intravena dengan kristaloid 6-7 ml/kgBB/jam, lalu 

evaluasi 3-4 jam. Jika ada perbaikan, kristaloid dikurangi menjadi 

5ml/kgBB/jam. Namun jika tidak ada perbaikan, cairan kristaloid 

ditingkatkan menjadi 10 ml/kgBB/jam.  

4. Penatalaksanaan perdarahan spontan pada DHF dewasa 

5. Tatalaksana sindroma syok dengue pada dewasa 

- Airway 

- Breathing : O2 1-2 L/menit dengan kateter nasal atau bila perlu 

dengan sungkup wajah 

- Circulation : cairan kristaloid dana tau koloid 10-20 ml/kgBB 

secepatnya 

Perhatikan tanda-tanda hypovolemia, hypervolemia dan respons 

pemberian cairan. Jika ada perbaikan, cairan kristaloid diturunkan 

menjadi 7 ml/kgBB/jam. Namun, jika penderita tetap syok maka 

diberikan kristaloid guyur 20-30 ml/kgBB dalam 20-30 menit (Chen, 

2009) 
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2.2 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kerangka Teori 
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2.3 Kerangka Konsep 

 Variabel bebas 

 

 

 

 

 
 

 Variabel terikat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kerangka Konsep Penelitian 
 

 

 

2.4 Hipotesis 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 

H0: Tidak terdapat perbedaan gejala klinis dan derajat peyakit infeksi dengue 

pada anak dan dewasa di RSUD A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung 

H1: Terdapat perbedaan gejala klinis dan derajat penyakit infeksi dengue pada 

anak dan dewasa di RSUD A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung 

Derajat penyakit 

Anak dan Dewasa 

Gejala klinis: 

1. Demam 

2. Sakit Kepala 

3. Nyeri Retroorbita 

4. Nyeri Otot 

5. Mual 

6. Muntah 

7. Nyeri Perut 

8. Ruam 

9. Petekie 

10. Uji Bendung 

11. Epitaksis 

12. Hipotensi 

13. Hematemesis 

14. Melena 

15. Nadi Lemah 

 



 

 

 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah observasional dengan desain cross 

sectional.  

 

3.2 Lokasi dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di bagian instalasi rawat inap dan bagian rekam 

medik RSUD. A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung. Penelitian dilakukan 

pada bulan Mei-Desember 2016. 

 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penderita infeksi dengue 

pada anak dan dewasa yang tercatat di rekam medik yang dirawat inap di 

RSUD. A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung mulai September-

Desember 2016. 
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3.3.2 Sampel  

Sampel pada penelitian ini adalah semua penderita dalam populasi yang 

datanya dapat ditemukan saat penelitian berlangsung. Teknik 

pengumpulan sampel pada penelitian ini yaitu consecutive sampling 

yaitu semua subjek yang datang dan memenuhi kriteria pemilihan 

dimasukkan dalam penelitian sampai jumlah subjek yang diperlukan 

terpenuhi. 

 

Adapun jumlah sampel yang akan diambil adalah menggunakan rumus 

(Lemeshow, 1997): 

  
      

  
  

Keterangan: 

n= jumlah sampel 

Z  (deviasi baku alfa)= 1,64 

P= proporsi penyakit 

Q=1-P 

D (ketepatan absolut)= 0,10 

 

Anak  

n = 
                    

     
 

= 17,04 

≈17 
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Jumlah sampel anak yang akan diambil untuk penelitian yaitu sebanyak 17 

sampel. 

 

 Dewasa 

n = 
                    

     
 

= 24,6 

≈25 

Jumlah sampel dewasa yang akan diambil untuk penelitian yaitu sebanyak 

25 sampel. 

 

3.4 Kriteria Eksklusi 

Pasien dengan penyakit kongenital dan infeksi lain yang bukan disebabkan 

infeksi dengue. 

 

3.5 Variabel Penelitian 

a. Variabel bebas: gejala klinis dan derajat penyakit   

b. Variabel terikat: anak dan dewasa 

 

3.6 Definisi Operasional 

Untuk membatasi ruang lingkup atau pengertian variabel–variabel yang diteliti 

perlu diberi batasan atau definisi operasional. Definisi operasional dapat 

bermanfaat untuk mengarahkan kepada pengamatan terhadap variabel–

variabel yang bersangkutan serta pengembangan alat ukur dan instrument 

(Notoadmodjo 2012). Definisi operasional dari penelitian ini adalah: 
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Tabel 2. Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Hasil Ukur Skala Ukur 

1 Gejala 

klinis 
 demam adalah suatu 

keadaan dimana temperatur 

rekal >38
0
C. Temperatur 

rektal kira-kira lebih tinggi 

0,6
0
C dibandingkan dengan 

temperatur oral dan 1,1
0
C 

lebih tinggi dibandingkan 

dengan temperatur aksila 

 sakit kepala: rasa sakit yang 

muncul di bagian sekitar 

kepala 

 nyeri otot, tulang, sendi 

adalah keadaan penderita 

merasakan nyeri di otot-otot 

tubuh, tulang, dan 

persendian 

 mual: perasaan tidak 

menyenangkan yang ada 

sebelum muntah 

 muntah: pengeluaran isi 

lambung melalui mulut 

 

 petekie: purpura superfisial 

yang timbul secara spontan 

berukuran miliar atau 

dengan diameter berkisar 

30mm, mula-mula berwarna 

merah kemudian menjadi 

kecoklatan seperti karat besi 

 

 uji tourniquet: pemeriksaan 

dengan melakukan 

pembendungan pada bagian 

lengan atas 

 

 

 

 

 

 epitaksis: perdarahan 

melalui rongga hidung 

 

 

 

 

 hipotensi: keadaan tekanan 

darah arteri lebih rendah 

 -demam: 

termometer 

 

 

 

 

 

 

 

- berdasarkan 

anamnesis dan 

pemeriksaan fisik 

yang dilakukan 

oleh dokter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Uji 

tourniquet/rumple 

leed test yaitu 

dengan 

mempertahankan 

manset 

sphygmomanomete

r pada tekanan 

antara sistol dan 

diastol selama 5 

menit, kemudian 

dilihat apakah 

timbul petekie atau 

tidak dalam 

diameter 2,8cm di 

daerah volar lengan 

bawah.  

 

 

Demam: 

1. febris: 37,5-

38
o
C 

2. subfebris:>38

-41
o
C 

3. hipertermi: 

>41
o
C 

 

Sakit kepala: 0: Tidak     

1: Ya 

 

Nyeri otot, tulang, 

sendi:    0: Tidak    1: 

Ya 

 

 

Mual: 0: Tidak  1: Ya 

 

Muntah: 0: Tidak  1: Ya 

 

Petekie: 0: Tidak    1: 

Ya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epitaksis: 0: Tidak 1: 

Ya 

 

 

 

 

Hipotensi: 

<120/80mmHg 

Kategorik 

nominal 
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3.7 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan pada pasien dengan infeksi dengue yang dirawat di 

RS. A. Dadi Tjokrodipo pada bulan September-Desember 2016. Data berupa 

yang diperoleh dari instalasi rawat inap penyakit dalam dan anak di RSUD A. 

Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung. 

 

 

daripada normal 

 hematemesis: muntah darah 

yang dapat berupa darah 

segar maupun warna hitam 

 melena: keluarnya feses 

hitam yang diwarnai oleh 

darah yang berubah 

- tekanan darah: 

sphygmomanomete

r 

 

 

 

0: Tidak  1: Ya 

 

Hematemesis: 0: Tidak    

1: Ya 

 

Melena: 0: Tidak    1: 

Ya 

 

 

2 Derajat 

penyakit 

Derajat infeksi dengue: 

DF: demam disertai 2 atau 

lebih gejala yaitu nyeri kepala, 

nyeri retro-orbital, myalgia, 

arthralgia, ruam kulit, 

manifestasi perdarahan 

(petekie, uji bending positif, 

perdarahan mukosa, 

hematemesis/melena), dan 

tidak ada kebocoran plasma 

 

Derajat I: demam dan 

manifestasi perdarahan (uji 

bendung positif), dan terdapat 

kebocoran plasma 

 

Derajat II: lebih berat dari 

derajat I disertai perdarahan 

spontan 

 

Derajat III: disertai kegagalan 

sirkulasi 

 

Derajat IV: disertai syok dan 

tekanan darah serta nadi yang 

tidak terdeteksi 

Berdasarkan 

anamnesis dan 

pemeriksaan fisik 

yang dilakukan 

oleh dokter 

 

 

DF 

DHF I 

DHF II 

DHF III 

DHF IV 

Kategorik 

ordinal 
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3.8 Prosedur Penelitian 

Penelitian dilakukan pada pasien anak dan dewasa. Data diambil dari pasien 

yang di instalasi rawat inap dan tercatat di rekam medik RSUD A. Dadi 

Tjokrodipo Bandar Lampung. Data yang diperoleh berupa gejala klinis pada 

pasien kemudian dicatat di lembar tabel gejala klinis yang telah disiapkan. 

Apabila terdapat gejala di lembar table gejala klinis yang belum ditemukan di 

rekam medik maka akan ditanyakan langsung ke pasien. Pasien anak yang 

akan diwawancarai yaitu orang tua atau perwakilan keluarga. Sedangkan 

pasien dewasa akan langsung diwawancarai mengenai keluhan yang dirasakan 

pasien tersebut. 

 

3.9 Alur Penelitian 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Populasi yaitu seluruh penderita infeksi dengue anak dan dewasa yang dirawat inap di 

RSUD. A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung pada bulan September-Desember 2016 

Sampel yaitu penderita dalam populasi yang memenuhi kriteria 

inklusi dan eksklusi sebanyak 42 orang 

 

Pemeriksaan gejala klinis lengkap, yaitu: demam 2-7 hari, sakit kepala, 

nyeri retroorbita, nyeri otot dan sendi, mual, muntah, nyeri perut, ruam 

kulit, petekie, uji bendung, epistaksis, hematemesis, melena, dan nadi 

lemah 

Pengolahan dan analisis data menggunakan 

analiss univariat dan analisis bivariat.  

Hasil Penelitian 

Gambar 5. Alur Penelitian 
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3.10 Pengolahan dan Analisis data 

3.10.1 Pengolahan Data  

Data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data akan diubah 

kedalam bentuk tabel–tabel. Data akan  diolah menggunakan program 

statistik komputer. Proses pengolahan data menggunakan program ini 

terdiri dari beberapa langkah berikut : 

a. Coding, yaitu langkah mengkonversikan (menejermahkan) data 

yang telah diperoleh dan dikumpulkan selama penelitian ke dalam 

simbol yang cocok untuk keperluan analisis. 

b. Data entry, memasukkan data yang dikumpulkan ke dalam 

komputer. 

c. Verifikasi, memasukkan data pemeriksaan secara visual terhadap 

data yang telah dimasukkan ke dalam komputer. 

d. Output komputer, hasil yang telah dianalisis oleh komputer 

kemudian dicetak. 

 

3.10.2 Analisis Data 

3.10.2.1  Analisis Univariat 

Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan karakteristik tiap variabel penelitian. Pada 

analisis univariat ini akan mendeskripsikan variabel bebas 

yaitu gejala klinis dan derajat penyakit infeksi dengue. 

Sedangkan variabel terikat yang akan dideskripsikan yaitu 

pasien anak dan dewasa. 
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3.10.2.2 Analisis Bivariat 

Setelah dilakukan analisis univariat hasilnya akan diketahui 

karakteristik atau distribusi setiap varibel, dan dapat 

dilanjutkan analisis bivariat. Analisis bivariat dilakukan 

untuk mengetahui perbedaan gejala klinis dan derajat 

penyakit infeksi dengue pada anak dan dewasa. Dalam 

analisis bivariat ini dilakukan chi square test dengan α= 5%. 

Uji chi square digunakan dalam penelitian ini karena variabel 

yang diteliti berbentuk skala kategorik. 

 

Untuk uji kemaknaan digunakan batas kemaknaan yaitu 

sebesar 5% (α=0,05). Dikatakan ada hubungan yang 

bermakna bila nilai ρ value ≤ α (ρ value ≤ 0,05). Dikatakan 

tidak ada hubungan yang bermakna apabila nilai ρ value> α 

(ρ value> 0,05). 

 

3.11 Ethical Clearance 

Penelitian ini telah disetujui oleh Komisi Etik Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung dengan nomor 057/UN26.8/DL/2017.
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian ini didapatkan simpulan sebagai berikut: 

1.  Terdapat perbedaan gejala klinis dan derajat penyakit infeksi dengue pada 

anak dan dewasa di RS. A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung. 

2. Persentase gejala klinis sakit kepala, nyeri retroorbita, nyeri otot, mual, 

muntah, nyeri perut, dan hipotensi lebih tinggi pada dewasa daripada anak. 

3.  Persentase gejala klinis berupa manifestasi perdarahan seperti petekie, uji 

bendung, epistaksis, dan hematemesis lebih tinggi pada anak daripada 

dewasa 

4.  Berdasarkan derajat penyakit, derajat dengue fever dan dengue 

hemorrhagic fever grade 1 lebih banyak pada dewasa daripada anak, 

sedangkan dengue hemorrhagic fever grade 2 lebih banyak pada anak 

daripada dewasa. 

5.  Terdapat perbedaan gejala klinis yang bermakna pada demam, sakit kepala, 

nyeri retroorbita, nyeri otot, mual, petekie, uji bendung, epistaksis, 

hipotensi,  dan hematemesis. 
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5.2 Saran 

Peneliti memberikan beberapa saran dari penelitian ini, antara lain: 

1. Perlu dilakukan pemeriksaan gejala klinis lebih lengkap pada pasien infeksi 

dengue untuk penegakan diagnosis agar sesuai indikator derajat penyakit. 

2. Perlu dilakukan pencatatan rekam medik lebih lengkap untuk lebih 

memahami kondisi pasien. 

3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan menggunakan sampel dengan populasi 

yang lebih luas dan beragam dengan informasi yang lebih lengkap. 

4. Penelitian selanjutnya dilakukan saat pasien pertama kali datang misalnya di 

instalasi gawat darurat agar data yang didapat lebih akurat. 
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