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ABSTRACT 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE TYPE OF INFECTION TO 

SEVERITY OF DENGUE INFECTION ON DENGUE PATIENTS IN URIP 

SUMOHARJO HOSPITAL BANDAR LAMPUNG 

 

By 

 

Nisa Arifa 

 

 

 

Background: Dengue infection is an infectious disease caused by the dengue virus 

via mosquito Aedes genus especially A. aegypti and A. albopictus. Dengue infection 

may be a primary infection or secondary infection. The diagnosis by serology using 

IgM/IgG anti-dengue can help determine the type of dengue infection. 

Objective: To determine the relationship of the type of infection to the severity of 

dengue infection on dengue patients in Urip Sumoharjo Hospital Bandar Lampung. 

Methods : This study uses a observational analytic method with cross sectional 

approach. Research conducted at the Clinical Pathology Laboratory and Inpatient 

Room of Urip Sumoharjo Hospital in November-December 2016. Total sample of 31 

people is determined by consecutive sampling technique. Serology IgM / IgG anti-

dengue performed using immunochromatography rapid test with kit to determine the 

type of dengue infection. The severity of the dengue disease seen from the data 

records. The research data were then analyzed with chi square test. 

Results: The results showed that most respondents have a secondary infection 

(77,4%) and was diagnosed with dengue haemorrhagic fever (71%). Chi-square test 

results show there is a relationship type of infection to the severity of the dengue 

infection on dengue patients at Urip Sumoharjo Hospital Bandar Lampung in 2016 (p 

= 0.012). 

Conclusion: There is a relationship type of infection to the severity of the dengue 

patients. 

 

Keywords: IgG, IgM, severity of dengue infection, type of infection. 



 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

HUBUNGAN JENIS INFEKSI TERHADAP DERAJAT KEPARAHAN 

INFEKSI DENGUE PADA PASIEN DENGUE DI RUMAH SAKIT URIP 

SUMOHARJO BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

 

Nisa Arifa 

 

 

 

Latar Belakang : Infeksi dengue merupakan suatu penyakit infeksi yang 

disebabkan oleh virus dengue melalui vektor nyamuk genus Aedes terutama A. 

aegypti dan A. albopictus. Infeksi dengue dapat berupa infeksi primer atau infeksi 

sekunder. Penegakkan diagnosis secara serologi menggunakan IgM/IgG anti 

dengue dapat membantu mengetahui jenis infeksi dengue. 

Tujuan : Untuk mengetahui hubungan jenis infeksi  terhadap derajat keparahan 

infeksi dengue pada pasien dengue di Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar 

Lampung. 

Metode : Penelitian ini menggunakan metode analitik observasional dengan 

pendekatan cross sectional. Penelitian dilakukan di Laboratorium Patologi Klinik 

dan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Urip Sumoharjo pada bulan November-

Desember tahun 2016. Jumlah sampel penelitian yaitu 31 orang ditentukan dengan 

teknik consecutive sampling. Pemeriksaan serologi IgM/IgG anti dengue 

dilakukan menggunakan metode rapid immunochromatography test dengan kit 

untuk mengetahui jenis infeksi dengue. Derajat keparahan penyakit dengue dilihat 

dari data rekam medik. Data penelitian selanjutnya dianalisis dengan uji chi 

square.  

Hasil : Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar responden memiliki 

infeksi sekunder (77,4%) dan didiagnosa menderita demam berdarah dengue 

(71%). Hasil uji chi square menunjukan terdapat hubungan jenis infeksi terhadap 

derajat keparahan pada pasien dengue di Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar 

Lampung tahun 2016 (p = 0,012). 

Simpulan : Terdapat hubungan jenis infeksi terhadap derajat keparahan pada 

pasien dengue. 

 

Kata Kunci : derajat infeksi dengue, IgG, IgM, jenis infeksi. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Infeksi dengue saat ini merupakan salah satu masalah kesehatan utama di 

dunia. Selama tiga dekade terakhir, telah terjadi peningkatan global yang 

cukup besar dalam frekuensi  dan epidemi demam dengue (DD), demam 

berdarah dengue (DBD), dan  sindrom syok dengue (SSD) seiring 

bertambahnya insidensi penyakit (WHO, 2011). 

 

Demam dengue (DD) dan demam berdarah dengue (DBD) merupakan 

penyakit demam akut yang disebabkan oleh infeksi virus spesies flaviviridae, 

yaitu DEN-1, DEN-2, DEN-3 dan DEN-4 yang ditularkan melalui gigitan 

nyamuk genus aedes terutama Aedes aegypti dan Aedes albopictus sebagai 

vektornya. Nyamuk tersebut mempunyai sifat anthropophilic dan multiple 

feeding dan kedua sifat tersebut dapat meningkatkan risiko penularan DBD di 

wilayah permukiman penduduk (Sukowati, 2010). Penyebaran virus dengue 

merupakan penyebaran virus oleh nyamuk yang tercepat di dunia. Nyamuk 

yang mengandung virus dengue dengan kepadatan populasi yang tinggi akan 

menyebabkan nyamuk kontak dengan manusia semakin banyak dan 

kemungkinan manusia terserang virus semakin tinggi juga. Virus dengue 
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dapat ditularkan secara horizontal dari manusia pembawa virus ke nyamuk 

(Sandina, 2011). 

 

Penyakit DBD banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Data dari 

seluruh dunia menunjukkan bahwa Asia menempati urutan pertama dalam 

jumlah penderita DBD setiap tahunnya. World Health Organization (WHO) 

mencatat Indonesia sebagai negara dengan kasus DBD tertinggi di Asia 

Tenggara terhitung sejak tahun 1968 - 2009 (WHO, 2009). Penyakit DBD 

masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang 

belum dapat ditanggulangi sampai saat ini. Penyakit ini sering kali 

menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) di beberapa kabupaten atau kota di 

Indonesia. Pada tahun 2012, kasus DBD di Indonesia dilaporkan sebanyak 

90.245 orang dengan kematian 816 orang. Pada tahun 2013, Incident Rate 

(IR) DBD adalah 45,85/100.000 penduduk (Kemenkes, 2013).  

 

Lampung merupakan salah satu dari enam provinsi yang dilaporkan terjadi 

kejadian luar biasa (KLB) demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia pada 

tahun 2013. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada 

akhir tahun 2011 sampai awal tahun 2015 terjadi wabah DBD hampir di 

seluruh kabupaten. Laporan penderita DBD di Kota Bandar Lampung 5 tahun 

berturut-turut dari tahun 2011-2015 sebanyak 413, 1608, 576, 343 dan 335 

kasus sampai bulan Mei ini sehingga Kota Bandar Lampung dikategorikan 

sebagai daerah endemis DBD. Kasus DBD menyebar ke beberapa kelurahan 

diberbagai kecamatan. Pada tahun 2010 ada 86 kelurahan yang tergolong 
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endemis, kemudian pada tahun 2011 dan 2012 terdapat 77 kelurahan endemis 

(Dinkes Lampung, 2015). 

 

Perjalanan penyakit dengue dapat berkembang sangat cepat dalam beberapa 

hari, bahkan dalam hitungan jam penderita dapat masuk dalam keadaan kritis 

(Mariko, et al., 2014). Syok dan gangguan organ telah terbukti menjadi faktor 

utama penyebab kematian infeksi dengue (suhendro, 2005; Moi et al., 2013; 

Paranavitane e al., 2014). Infeksi dengue ditandai demam tinggi (38-40
0
C) 

yang berlangsung selama 2-7 hari, dengan gejala pendarahan, berbentuk uji 

rumpel leed positif (RL) atau adanya petekie, purpura, epistaksis, perdarahan 

gusi, hematemesis melena, hepatomegali, nyeri otot dan persendian. Renjatan 

yang ditandai oleh rasa nyeri perut, mual, muntah, penurunan tekanan darah, 

pucat, rasa dingin yang tinggi, terkadang disertai perdarahan dalam masa 

inkubasi berlangsung selama 4-6 hari (Suherdo et. al., 2009). 

 

Klasifikasi diagnosis dengue menurut World Health Organization (WHO) 

adalah demam dengue (DD), demam berdarah dengue (DBD) dan sindrom 

syok dengue (SSD). Menurut WHO dan Center for Disease Control and 

Prevention (CDC), DBD ditandai dengan demam selama dua sampai tujuh 

hari, perdarahan, trombositopeni dan penumpukan cairan di rongga tubuh 

karena terjadi peningkatan permeabilitas pembuluh darah kapiler (WHO, 

2009). 

 

Diagnosis infeksi dengue sedini mungkin sangat penting untuk mencegah 

perkembangan derajat keparahan penyakit ke dalam bentuk yang lebih serius. 

Namun diagnosis penyakit dengue sulit ditegakkan pada beberapa hari awal 
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sakit karena gejala yang muncul tidak spesifik dan sulit dibedakan dengan 

penyakit infeksi lainnya sehingga dapat menyebabkan keterlambatan 

diagnosis. Penegakkan diagnosis penyakit dengue selain dengan menilai 

gejala klinis juga diperlukan pemeriksaan laboratorium untuk membantu 

diagnosis (Shu dan Huang, 2004; Libratyet al., 2000). 

 

Pemeriksaan laboratorium sampai sekarang masih menjadi lini depan dalam 

penegakan diagnosis demam berdarah dengue (DBD). Diagnosis 

laboratorium infeksi dengue dapat ditegakan dengan mendeteksi virus 

spesifik, antibodi dan antibodi virus melalui pemeriksaan serologi (Shu dan 

Huang, 2004). Pada akhir fase akut infeksi virus dengue, metode pilihan 

dalam penegakan diagnosis menggunakan tes serologi. Sayangnya sampai 

saat ini penggunaan tes serologis pada pasien curiga DBD belum begitu luas. 

Harga yang cukup mahal serta perlengkapan yang tidak memadai adalah 

faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Padahal dengan menggunakan tes 

serologis antibodi IgM dan IgG kita dapat menentukan apakah seseorang 

terkena infeksi dengue primer atau sekunder (Guzman et al., 2004). Adanya 

pemeriksaan IgG dan IgM sangat bermanfaat karena dapat menentukan jenis 

infeksi yang terjadi pada pasien. Infeksi primer terjadi pada saat penderita 

mengalami infeksi akut atau pertama kali serangan. Infeksi primer biasanya 

tidak menunjukan gejala atau gejala ringan. Pada infeksi dengue yang terjadi 

berulang yaitu pada infeksi sekunder menyebabkan resiko derajat keparahan 

yang lebih berat. SSD merupakan infeksi sekunder yang sangat berbahaya 

(Guzman et al., 2004). 
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Pada proses infeksi dengue salah satu respon imun yang berperan adalah 

respon imun seluler yaitu limfosit T. Sel limfosit T, baik T-helper (CD4+) 

dan T sitotoksik (CD8+), akan teraktivasi akibat stimulus sitokin seperti 

interferon (IFN) atau karena adanya infeksi makrofag oleh virus. Sel T CD4+ 

mengaktivasi sel limfosit B untuk kemudian membentuk imunoglobulin 

terutama IgM dan IgG yang berasal dari sel-sel plasma limfosit B (Sutaryo, 

2004). Pembentukan immunoglobulin khususnya IgM di awal saat dengue 

masuk ke dalam tubuh berperan untuk mengeliminasi virus. Keberadaan 

proses ini dapat memperingan penyakit selama kadar IgM cukup banyak. Jika 

kadar IgM rendah, infeksi akan berjalan lebih berat karena proses eliminasi 

virus tidak memadai (Guzman et al., 2004). 

 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan di RSUP Sanglah menunjukan dari 

data diperoleh mayoritas pasien yaitu sebanyak 22 pasien (66,7%) 

menunjukkan infeksi sekunder, sedangkan sebanyak 6 pasien (18,2%) 

menunjukkan infeksi primer, dan sebanyak 5 pasien (15,2%) menunjukkan 

hasil negatif (Wangsa, 2014). 

 

Bandar Lampung dan daerah sekitarnya masih menjadi daerah endemis 

demam berdarah. Kejadian ini memicu terjadinya infeksi berulang yang 

menyebabkan berbagai gejala klinis sehingga mempengaruhi tingkat 

keparahan penyakit. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ingin 

membuktikan apakah ada hubungan jenis infeksi primer dan sekunder 

terhadap derajat keparahan pada pasien dengue. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang 

menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu “Apakah ada 

hubungan jenis infeksi primer dan sekunder terhadap derajat keparahan pada 

pasien dengue di Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan jenis infeksi terhadap derajat keparahan pada 

pasien dengue di Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui prevalensi infeksi primer pada penderita infeksi dengue 

di Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung. 

b. Mengetahui prevalensi infeksi sekunder pada penderita infeksi 

dengue di Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1.4.1 Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

hubungan jenis infeksi terhadap derajat keparahan pada pasien 

dengue. 
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1.4.2 Bagi Institusi 

Hasil penelitian diharapkan untuk dapat memperbanyak penelitian 

terkait infeksi dengue sebagai rujukan bacaan khususnya di Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung. 

 

1.4.3 Bagi Peneliti Sendiri 

a. Peneliti ini mendapat wawasan, baik dalam bentuk pengalaman 

maupun dari segi ilmu pengetahuan tentang hubungan jenis infeksi 

terhadap derajat keparahan pada pasien dengue. 

b. Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Kedokteran 

Umum. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Demam Berdarah Dengue 

 

2.1.1 Definisi 

Penyakit demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit yang 

disebabkan oleh infeksi virus dengue serotipe I, II, III dan IV 

(Soegijanto, 2003). DBD merupakan kondisi lanjutan dari demam 

dengue dimana terjadi perembesan plasma yang ditandai oleh 

hemokonsentrasi (peningkatan hematokrit) atau penumpukan cairan di 

rongga tubuh. Kondisi paling berat dari DBD adalah SSD yaitu DBD 

yang ditandai oleh syok (Suhendro,et al., 2009). 

 

2.1.2 Epidemiologi 

Demam berdarah dengue (DBD) menjadi perhatian di seluruh dunia 

terutama di Asia dikarenakan sebagai penyebab utama kesakitan dan 

kematian anak. Data dari WHO menunjukkan sekitar 1,8 miliar lebih 

dari 70% dari populasi berisiko dengue di seluruh dunia yang tinggal di 

negara anggota WHO wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat, 

menderita hampir 75% dari beban penyakit global saat ini disebabkan 

oleh demam berdarah dengue (WHO, 2011). Epidemi DBD adalah 
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masalah kesehatan utama masyarakat di Indonesia, Myanmar, Sri 

Langka, Thailand dan Timor Leste yang berada di zona hujan tropis dan 

katulistiwa dimana nyamuk Aedes aegypti tersebar luas di daerah 

perkotaan dan pedesaan, tempat beberapa serotipe virus beredar. 

 

 

Gambar 1. Prevalensi Negara Dengan Risiko Transmisi Virus Dengue 

(Sumber : WHO, 2011) 

 

 

Demam berdarah dengue pertama kali digunakan di Asia Tenggara 

tahun 1953 di Filipina. DBD di Indonesia pertama kali dicurigai pada 

tahun 1968 terdapat di Surabaya dan konfirmasi virologisnya diperoleh 

pada tahun 1970. Tahun 1972 epidemi pertama di luar Jawa dilaporkan 

terdapat di Sumatera Barat dan Lampung kemudian tahun 1973 disusul 

Riau, Sulawesi Utara dan Bali. Saat ini DBD sudah endemis di kota 

besar dan penyakit ini telah berjangkit di daerah pedesaan.            

(WHO, 2011).  

 

Berdasarkan data dari Kementrian Kesehatan Indonesia tahun 2012 

menyebutkan jumlah penderita DBD di Indonesia sebanyak 90.245 
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kasus dengan jumlah kematian 816 orang (Indeks Rate/IR= 37,27 per 

100.000 penduduk dan Case Fatality Rate/CFR= 0,90 %). Jumlah kasus 

penyakit DBD terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu 19.663 

kasus diikuti oleh Jawa Timur (8.177 kasus), Jawa Tengah (7.088 

kasus) dan DKI Jakarta (6.669 kasus).Keempatnya merupakan provinsi 

yang memiliki jumlah penduduk terbesar dimana ini merupakan faktor 

risiko dari penyebaran penyakit dengue (Kemenkes, 2012). 

 

2.1.3 Etilogi 

Demam berdarah dengue (DBD) disebabkan oleh virus dengue yang 

ditularkan oleh nyamuk. Virus dengue ini termasuk kelompok B 

arthropod virus (Arbovirus) yang sekarang dikenal sebagai genus 

flavivirus, famili flaviviridae dan mempunyai 4 jenis serotipe yaitu 

DEN-1, DEN-2, DEN-3, dan DEN-4. Infeksi dari salah satu serotipe 

menimbulkan antibodi terhadap virus yang bersangkutan, sedangkan 

antibodi yang terbentuk untuk serotipe lain sangat kurang, sehingga 

tidak dapat memberikan perlindungan terhadap serotipe lain. Seorang 

yang tinggal di daerah endemis dengue dapat terinfeksi oleh 3/4 

serotipe yang berbeda selama hidupnya. Serotipe DEN-3 merupakan 

serotipe yang dominan dan diasumsikan banyak yang menunjukkan 

manifestasi klinik yang berat (CDC, 2009). 

 

2.1.4 Vektor 

Virus dengue ditularkan ke tubuh host melalui gigitan nyamuk. Vektor 

utama demam berdarah dengue (DBD) adalah Aedes aegypti sedangkan 
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Aedes albopictus sebagai vektor potensialnya. Aedes aegypti dewasa 

berukuran lebih kecil dibandingkan ukuran nyamuk rumah. 

Morfologinya cukup khas yaitu memiliki gambaran lira putih pada 

punggungnya. Nyamuk betina meletakkan telurnya di dinding tempat 

perindukannya 1-2 cm di atas permukaan air. Pertumbuhan dari telur 

hingga menjadi nyamuk dewasa memerlukan waktu kira-kira 9 hari 

(Departemen Parasitologi FK UI, 2008).  

 

Tempat perindukan utama Aedes aegypti adalah tempat-tempat berisi 

air bersih yang letaknya berdekatan letaknya dengan rumah penduduk 

biasanya kurang dari 500 meter. Tempat perindukan dapat berupa 

tempayan, bak mandi, kaleng, kelopak daun tanaman dan tempat yang 

berisi air lainnya (Guzman et al., 2010). 

 

Nyamuk betina mengisap darah manusia pada siang hari. Pengisapan 

darah dilakukan dari pagi hari sampai petang dengan dua puncak waktu 

yaitu setelah matahari terbit (pukul 8.00-10.00) dan sebelum matahari 

terbenam (pukul 15.00-17.00). Aedes aegypti beristirahat di tempat 

berupa semak-semak, rerumputan, atau dapat juga di benda-benda yang 

tergantung dalam rumah, seperti pakaian. Nyamuk ini dapat hidup 

selama sepuluh hari di alam bebas. Aedes aegypti  mampu terbang 

sejauh jarak 2 kilometer, walaupun umumnya jarak terbangnya cukup 

pendek yaitu kurang dari 40 meter (Departemen Parasitologi FK UI, 

2008) 
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2.1.5 Transmisi 

Nyamuk Aedes aegypti dapat mengandung virus dengue setelah 

menggigit manusia yang sedang mengalami viremia. Kemudian virus 

yang berada di kelenjar liur berkembang biak dalam waktu 8-10 hari 

(extrinsic incubation period) sebelum dapat ditularkan kembali kepada 

manusia pada saat gigitan berikutnya. Virus dalam tubuh nyamuk betina 

dapat ditularkan kepada telurnya (transovarian transmission), namun 

perannya dalam penularan virus tidak penting. Sekali virus dapat masuk 

dan berkembang biak di dalam tubuh nyamuk, nyamuk tersebut akan 

dapat menularkan virus selama hidupnya  (Sutaryo, 2004). 

 

Transmisi dengue biasa terjadi saat musim hujan ketika suhu dan 

kelembaban kondusif bagi perkembang biakan vektor pada habitat 

sekunder yang baik bagi kelangsungan hidup nyamuk. Selain 

mempercepat siklus hidup Aedes aegypti, suhu lingkungan juga 

mengakibatkan produksi nyamuk ukuran kecil, dan mengurangi masa 

inkubasi ekstrinsik virus. Nyamuk betina ukuran kecil dipaksa untuk 

mengambil lebih banyak makanan darah guna mendapatkan protein 

yang dibutuhkan untuk produksi telur. Hal tersebut menyebabkan 

peningkatan jumlah individu yang terinfeksi dan memungkinkan 

terjadinya epidemi (WHO, 2011). 

 

Saat musim kemarau, beberapa faktor berkontribusi dalam inisiasi dan 

mempertahankan terjadinya epidemi dengue diantaranya strain virus, 

perilaku, kepadatan atau jumlah dan kapasitas vektor pada populasi 

vektor, kerentanan populasi manusia, dan pemajanan virus terhadap 
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populasi tertentu. Jenis strain virus yang menginfeksi dapat 

mempengaruhi besar dan durasi viremia pada seseorang. Kerentanan 

populasi manusia dipengaruhi oleh faktor genetik dan status imun 

individu (Bhatt et al., 2013). 

 

2.1.6 Patogenesis  

Patogenesis demam berdarah dengue (DBD) dan sindrom syok dengue 

(SSD) masih merupakan masalah yang kontroversial. Dua teori yang 

banyak dipakai pada DBD dan SSD adalah hipotesis infeksi sekunder 

(secondary heterologous infection theory) atau hipotesis immune 

enhancement. Hipotesis ini menyatakan secara tidak langsung bahwa 

pasien yang mengalami infeksi yang kedua kalinya dengan serotipe 

virus dengue yang heterolog mempunyai risiko berat yang lebih besar 

untuk menderita DBD atau SSD (IDAI, 2012). 

 

Antibodi heterolog yang telah ada sebelumnya akan mengenai virus lain 

yang akan menginfeksi dan kemudian membentuk kompleks antigen 

antibodi yang kemudian berikatan dengan Fc reseptor dari membran sel 

leokosit terutama makrofag. Oleh karena antibodi heterolog maka virus 

tidak dinetralisasikan oleh tubuh sehingga akan bebas melakukan 

replikasi dalam sel makrofag (Sohendro et. al., 2009). 
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Gambar 2 Patogenesis terjadinya syok pada DBD  

 

(Sumber: WHO, 2009) 

 

Menurut hipotesis infeksi sekunder, sebagai akibat infeksi sekunder 

oleh tipe virus dengue yang berbeda, respon antibodi anamnestik  

pasien akan terpicu, menyebabkan proliferasi dan transformasi limfosit 

dan menghasilkan titer tinggi IgG antidengue. Proliferasi limfosit juga 

menyebabkan tingginya angka replikasi virus dengue di limfosit. 

Mengakibatkan terbentuknya kompleks virus-antibodi yang selanjutnya 

mengaktifasi sistem komplemen. Pelepasan C3a dan C5a menyebabkan 

peningkatan permeabilitas dinding pembuluh darah dan merembesnya 

cairan ke ekstravaskular. Peningkatan permeabilitas terbukti dengan 
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peningkatan kadar hematokrit, penurunan natrium dan terdapatnya 

cairan dalam rongga serosa (Kemenkes, 2010). 

 

 
 

Gambar 3. Peranan mast cell terhadap terjadinya DBD/SSD 
(Sumber :Saint John, et al., 2013) 

 

Respon imun yang diketahui berperan dalam patogenesis DBD adalah 

respons humoral berupa pembentukan antibodi yang berperan dalam 

proses netralisasi virus, sitolisis yang dimediasi antibodi. Antibodi 

terhadap virus dengue berperan dalam mempercepat replikasi virus 

pada monosit atau makrofag. Hipotesis ini disebut antibody dependent 

enhancement (ADE) (Rena et al., 2009). 

 

Virus dengue masuk ke tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes 

sp. Setelah masuk ke dalam tubuh manusia, virus dengue akan menuju 

organ sasaran yaitu sel kupffer hepar (Clyde et al., 2006). Siklus 

intraseluler virus dengue hampir serupa dengan siklus virus lain yang 
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juga tergolong dalam genus flavivirus. Infeksi virus dengue dimulai saat 

vektor mengambil darah host dan memasukkan virus ke dalamnya. 

Virus dengue berikatan dan masuk ke dalam sel host melalui proses 

endositosis yang dimediasi oleh reseptor afinitas rendah seperti sel 

dendritik (Clyde et al., 2006).  Virus dengue juga dapat menginfeksi 

leukosit, jantung, ginjal, lambung, bahkan menembus sawar darah otak 

(Singhi et al., 2007). Peningkatan aktivasi kekebalan, khususnya selama 

infeksi sekunder, menyebabkan respon sitokin menjadi berlebihan 

sehingga terjadi perubahan permeabilitas vaskular. Mekanisme 

imunopatogenesis infeksi virus dengue melibatkan respon humoral 

berupa pembentukan antibodi yang berperan dalam proses netralisasi 

virus, sitolisis yang dimediasi komplemen dan sitotoksisitas yang 

dimediasi antibodi,  limfosit T baik T-helper (CD4) dan T sitotoksik 

(CD8), monosit dan makrofag, sitokin serta aktivasi komplemen (Clyde 

et al., 2006). Virus akan ditangkap, kemudian antigen virus diproses 

dengan cara dipecah secara proteolitik menjadi bagian yang lebih kecil 

oleh antigen presenting cell (APC) yaitu molekul histokompatibilitas 

(MHC) kelas I, atau makrofag dan sel dendritik. Setelah terpajan pada 

antigen yang sesuai,  APC meninggalkan jaringan dan bermigrasi 

melalui pembuluh limfe ke kelenjar limfe, dan mengaktivasi sel T 

helper (CD4) dan sel T sitotoksik (CD8) yang menghasilkan limfokin 

dan interferon γ  (Kumar et al., 2007; Clyde et al., 2006). 

 

Selanjutnya, interferon γ akan mengaktivasi makrofag yang 

menyebabkan sekresi berbagai mediator inflamasi seperti TNF α, IL-1, 

dan PAF (platelet activating factor), IL-6 dan histamin (Rena et al., 
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2009). Peningkatan sekresi sitokin akan mengaktivasi sistem 

komplemen (C3 dan C5) yang menyebabkan terbentuknya C3a dan 

C5a. Pelepasan C3a dan C5a menyebabkan peningkatan permeabilitas 

plasma dinding pembuluh darah dan perembesan plasma dari ruang 

intravaskuler ke ekstravaskuler (plasma leakage), suatu keadaan yang 

berperan dalam terjadinya syok. Kenaikan kadar C3a mempunyai 

korelasi dengan berat ringan penyakit. Kadar C3a pada DBD dengan 

syok secara bermakna lebih tinggi dari pada kelompok lain yang lebih 

ringan (Sutaryo, 2004). 

 

2.1.7 Gambaran Klinis 

Manifestasi klinis infeksi virus dengue dapat bersifat asimtomatik, 

maupun simtomatik berupa demam tidak khas (viral syndrome), demam 

dengue, demam berdarah dengue dan sindrom syok dengue, bahkan 

expanded dengue syndrome yang disertai organopati (WHO, 2011). 

 

Infeksi oleh satu serotipe dengue memberikan imunitas seumur hidup 

terhadap serotipe tersebut, akan tetapi hanya terdapat cross protective 

jangka pendek terhadap serotipe lainnya. Manifestasi klinis yang 

muncul tergantung pada strain virus yang menginfeksi dan faktor host, 

seperti usia, dan status imunitas seseorang (WHO, 2011). 

 

World Health Organization (WHO) pada tahun 2011 mengeluarkan 

Guidelines for Diagnosis, Treatment, Prevention and Control sebagai 

panduan tatalaksana DBD dengan membagi demam dengue menjadi 3 

fase, yaitu sebagai berikut: 
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a. Fase Demam  

Penderita mengalami demam akut 2-7 hari disertai muka wajah 

memerah, kulit memerah, nyeri seluruh badan, mialgia, atralgia dan 

sakit kepala. Gejala lain seperti nyeri tenggorokan, faring hiperemis, 

konjungtiva hiperemis. Anorexia, nausea dan muntah muntah umum 

terjadi. Sulit untuk membedakan dengue dengan non-dengue pada 

fase demam, uji torniquet positif mempertinggi kemungkinan 

penderita mengalami infeksi virus dengue. Monitor diperlukan untuk 

menilai timbulnya tanda bahaya (warning sign) yang akan membuat 

pasien masuk ke fase ke 2 fase kritis. Manifestasi perdarahan ringan 

seperti petekie dan perdarahan membran mukosa seperti perdarahan 

hidung dan gusi dapat terjadi. Perdarahan pervaginam yang masif 

dapat terjadi pada wanita usia muda dan perdarahan saluran cerna 

dapat terjadi pada fase ini tetapi jarang. Hati dapat membesar dan 

tegang/nyeri setelah demam beberapa hari. Tanda paling awal dari 

pemeriksaan darah rutin adalah menurunnya total leukosit 

(leukopenia) yang dapat menjadi dasar klinisi untuk menilai pasien 

sudah terjangkit virus dengue (WHO, 2011). 

 

b. Fase Kritis  

Selama fase rawatan, pada saat temperatur tubuh turun menjadi ≤ 

37,5-38
o
C dan bertahan pada suhu tersebut, terjadi pada hari ke 3-7, 

meningkatnya permeabilitas kapiler bersamaan dengan 

meningkatnya kadar hematokrit dapat terjadi. Ini merupakan tanda 

awal fase kritis.Leukopenia yang progresif diikuti dengan 
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menurunnya jumlah trombosit mengiindikasikan kebocoran plasma. 

Efusi pleura dan asites dapat terdeteksi tergantung dari derajat 

kebocoran plasma dan volume dari terapi cairan. Foto thorax dan 

ultrasonografi abdomen dapat digunakan untuk mendiagnosa efusi 

pleura dan asites. Syok dapat terjadi didahului oleh timbulnya tanda 

bahaya (warning sign). Temperatur tubuh dapat subnormal saat syok 

terjadi. Syok yang memanjang, terjadi hipoperfusi organ yang dapat 

mengakibatkan kegagalan organ, metabolik asidosis dan 

disseminated intravascular coagulation (DIC). Hepatitis akut yang 

berat, ensefalitis, miokarditis dan atau terjadi perdarahan yang masif 

dapat terjadi.Pasien yang membaik dalam fase ini disebut sebagai 

non-severe dengue. Pasien yang memburuk akan menunjukkan tanda 

bahaya. Pasien ini bisa membaik dengan rehidrasi intravena atau 

memburuk kembali yang disebut severe dengue (WHO, 2011). 

 

Severe dengue didefinisikan bila didapati satu atau lebih hal-hal 

berikut ini:  

1. Kebocoran plasma yang mengarah pada syok  

2. Perdarahan hebat  

3. Gangguan berat organ (WHO, 2011). 

 

Biasanya terjadi pada hari ke-4 atau ke-5 demam berkisar antara hari 

ke 3-7, ditandai dengan tanda bahaya. Kompensasi tubuh untuk 

mempertahankan tekanan sistolik menyebabkan takikardia dan 

vasokonstriksi perifer, ditandai dengan akral dingin dan peningkatan 
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capillary refill time. Akhirnya terjadi dekompensasi dan tekanan 

darah menghilang. Syok akibat hipotensi dan hipoksia akan 

menyebabkan kegagalan multiorgan (WHO,2011).  

 

c. Fase Penyembuhan  

Bila pasien telah melewati 24-48 jam fase kritis, reabsorpsi cairan 

dari kompartemen ekstravaskular terjadi dalam 48-72 jam. Keadaan 

umum membaik, kembalinya nafsu makan, berkurangnya gejala 

gastrointestinal, hemodinamik stabil dan cukup diuresis. Bradikardia 

dan perubahan elektrokardiogram (EKG) dapat terjadi pada fase ini. 

Hematokrit kembali normal atau lebih rendah karena efek dilusi 

cairan yang diberikan. Leukosit kembali meningkat disusul dengan 

meningkatnya trombosit (WHO, 2011). 

 

 
 

Gambar 4.Karakteristik penyakit Demam Dengue  

 

(Sumber :WHO, 2011) 
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2.1.8 Diagnosis 

World Health Organization (WHO) melalui guidelinenya tahun 2009 

menyatakan bahwa pasien demam dengue dapat diklasifikasikan ke 

dalam 4 kriteria yaitu sebagai berikut: 

a. Undifferentiated Fever (Sindrom Infeksi Virus)  

Pada undifferentiated fever, demam sederhana yang tidak dapat 

dibedakan dengan penyebab virus lain. Demam disertai kemerahan 

berupa makulopapular, timbul saat demam reda. Gejala dari saluran 

pernapasan dan saluran cerna sering dijumpai. 

 

b. Demam Dengue  

1. Anamnesis  

Pada anamnesis didapatkan keluhan demam mendadak tinggi, 

disertai nyeri kepala, nyeri otot, nyeri sendi dan tulang, nyeri 

retro-orbital, photophobia, nyeri pada punggung, facial flushed, 

lesu, tidak mau makan, konstipasi, nyeri perut, nyeri tenggorok, 

dan depresi umum.  

2. Pemeriksaan fisik  

a) Demam didapatkan dengn suhu 39-40°C, berakhir 5-7 hari.  

b) Pada hari sakit ke 1-3 tampak flushing pada muka (muka 

kemerahan), leher, dan dada.  

c) Pada hari sakit ke 3-4 timbul ruam kulit makulopapular atau 

rubeolliform.  

d) Mendekati akhir dari fase demam dijumpai petekie pada kaki 

bagian dorsal, lengan atas, dan tangan. 
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e) Convalescent rash, berupa petekie mengelilingi daerah yang 

pucat pada kulit yg normal, dapat disertai rasa gatal. 

f) Manifestasi perdarahan 

1) Uji rumple leed positif dan/atau petekie. 

2) Epitaksis hebat, menstruasi yang lebih banyak, perdarahan 

saluran cerna (jarang terjadi, dapat terjadi pada DD dengan 

trombositopenia). 

 

c. Demam  Berdarah Dengue  

Terdapat tiga fase dalam perjalanan penyakit, meliputi fase demam, 

kritis, dan masa penyembuhan (convalescence/recovery). 

1. Fase Demam 

a) Anamnesis 

Demam tinggi, 2-7 hari, dapat mencapai 40
0
C, serta terjadi 

kejang demam. Dijumpai facial flush, muntah, nyeri kepala, 

nyeri otot dan sendi, nyeri tenggorok dengan faring hiperemis, 

nyeri di bawah lengkung iga kanan, dan nyeri perut. 

b) Pemeriksaan Fisik 

1) Manifestasi perdarahan 

a) Uji bendung positif (>10 petekie/inch
2
) merupakan 

manifestasi perdarahan yang paling banyak pada fase 

demam awal 

b) Mudah lebam dan berdarah pada daerah tusukan untuk 

jalur vena 

c) Petekie pada ekstremitas, ketiak, muka, palatum lunak 



23 

 

d) Epistaksis, perdarahan gusi 

e) Perdarahan saluran cerna 

f) Hematuria (jarang) 

g) Menorrhagia 

2) Hepatomegali teraba 2-4 cm di bawah arcus costae kanan 

dan disertai kelainan fungsi hati (terutama transaminase) 

lebih sering ditemukan pada DBD. 

 

Berbeda dengan DD, pada DBD terdapat hemostasis yang tidak 

normal, perembesan plasma khususnya pada rongga pleura dan 

rongga peritoneal, hipovolemia, dan syok, karena terjadi 

peningkatan permeabilitas kapiler.Perembesan plasma yang 

mengakibatkan ekstravasasi cairan ke dalam rongga pleura dan 

rongga peritoneal terjadi selama 24-48 jam. 

 

2. Fase Kritis  

Fase kritis terjadi pada saat perembesan plasma yang berawal 

pada masa transisi dari saat demam ke bebas demam disebut fase 

time of fever defervescence ditandai dengan, 

a) Peningkatan hematokrit 10%-20% di atas nilai dasar. 

b) Tanda perembesan plasma seperti efusi pleura dan asites, 

edema pada dinding kandung empedu. Foto dada (dengan 

posisi right lateral decubitus = RLD) dan ultrasonografi dapat 

mendeteksi perembesan plasma tersebut. 
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c) Terjadi penurunan kadar albumin >0.5g/dL dari nilai dasar / 

<3.5 g% yang merupakan bukti tidak langsung dari tanda 

perembesan plasma 

d) Tanda-tanda syok yaitu dilihat dari anak gelisah sampai terjadi 

penurunan kesadaran, sianosis, nafas cepat, nadi teraba lembut 

sampai tidak teraba. Hipotensi, tekanan nadi ≤20 mmHg, 

dengan peningkatan tekanan diastolik. Akral dingin, capillary 

refill time memanjang (>3 detik). Diuresis menurun (< 1ml/kg 

berat badan/jam), sampai anuria.  

e) Komplikasi berupa asidosis metabolik, hipoksia, 

ketidakseimbangan elektrolit, kegagalan multipel organ, dan 

perdarahan hebat apabila syok tidak dapat segera diatasi.  

 

3. Fase Penyembuhan (Convalescence, Recovery) 

Fase penyembuhan ditandai dengan diuresis membaik dan nafsu 

makan kembali merupakan indikasi untuk menghentikan cairan 

pengganti. Gejala umum dapat ditemukan sinus bradikardia/ 

aritmia dan karakteristik confluent petechial rash seperti pada 

DD. 

 

d. Expanded Dengue Syndrome  

Manifestasi berat yang tidak umum terjadi meliputi berbagai organ 

seperti hati, ginjal, otak dan jantung. Kelainan organ tersebut 

berkaitan dengan infeksi penyerta, komorbiditas, atau komplikasi 

dari syok yang berkepanjangan. 
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1. Diagnosis  

DBD atau DSS ditegakkan berdasarkan kriteria klinis dan 

laboratorium. 

2. Kriteria Klinis  

Demam tinggi mendadak, tanpa sebab yang jelas, berlangsung 

terus-menerus selama 2-7 hari. 

a) Manifestasi perdarahan, termasuk uji bendung positif, petekie, 

purpura, ekimosis, epistaksis, perdarahan gusi, hematemesis, 

dan/melena  

b) Pembesaran hati  

c) Syok, ditandai nadi cepat dan lemah serta penurunan tekanan 

nadi (≤20 mmHg), hipotensi, kaki dan tangan dingin, kulit 

lembab, dan pasien tampak gelisah.  

3. Kriteria Laboratorium  

a) Trombositopenia (≤100.000/mikroliter) 

b) Hemokonsentrasi, dilihat dari peningkatan hematokrit 

c)  20% dari nilai dasar / menurut standar umur dan jenis kelamin 

(WHO, 2012).  

 

Diagnosis DBD ditegakkan berdasarkan,  

a. Dua kriteria klinis pertama ditambah trombositopenia dan 

hemokonsentrasi atau peningkatan hematokrit >20%.  

b. Dijumpai hepatomegali sebelum terjadi perembesan plasma. 

c. Dijumpai tanda perembesan plasma  

1. Efusi pleura (foto toraks/ultrasonografi)  

2. Hipoalbuminemia  
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d. Perhatian  

1. Pada kasus syok, hematokrit yang tinggi dan trombositopenia 

yang jelas, mendukung diagnosis DSS.  

2. Nilai LED rendah (<10mm/jam) saat syok membedakan DSS dari 

syok sepsis (WHO,2012).  

 

Pada tahun 2011, WHO mengembangkan suatu sistem klasifikasi 

derajat keparahan penyakit infeksi dengue yang digunakan sebagai 

pedoman diagnosis dan penentuan tatalaksana infeksi dengue. Diagnosis 

infeksi  dengue dilihat dari Gejala klinis ditambah trombositopenia 

ditambah hemokonsentrasi, kemudian dikonfirmasi dengan deteksi 

antigen virus dengue (NS1) atau dan uji serologi anti dengue positif 

(IgM anti dengue atau IgM/IgG anti dengue positif). Derajat keparahan 

infeksi dengue diklasifikasikan menjadi 4 derajat seperti yang tertera 

pada tabel 1 (Macedo et al., 2014). 
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Tabel 1. Derajat DBD berdasarkan klasifikasi WHO (2011) 

DD/DBD Derajat Tanda dan gejala Laboratorium 

DD  Demam disertai minimal 

dengan 2 gejala  

1. Nyeri kepala  

2. Nyeri retro-orbital  

3. Nyeri otot  

4. Nyeri sendi/ tulang  

5. Ruam kulit 

makulopapular  

6. Manifestasi 

perdarahan  

7. Tidak ada tanda 

perembesan plasma  

 

1. Leukopenia (jumlah 

leukosit 

≤4000sel/mm3)  

2. Trombositopenia 

(jumlah trombosit 

<100.000sel/ mm
3
)  

3. Peningkatan 

hematokrit (5%-

10%)  

4. Tidak ada bukti 

perembesan plasma  
DBD I Demam dan manifestasi 

perdarahan (uji bendung 

positif) dan tanda 

perembesan plasma  

Trombositopenia 

<100.000sel/mm3; 

peningkatan hematokrit 

≥20%  

DBD II Seperti derajat I 

ditambah perdarahan 

spontan  

Trombositopenia 

<100.000sel/mm3; 

peningkatan hematokrit 

≥20%  

DBD III Seperti derajat I atau II 

ditambah kegagalan 

sirkulasi (nadi lemah, 

tekanan nadi ≤20mmHg, 

hipotensi, gelisah, 

diuresis menurun  

Trombositopenia 

<100.000sel/mm3; 

peningkatan hematokrit 

≥20%  

DBD IV Syok hebat dengan 

tekanan darah dan nadi 

yang tidak terdeteksi  

Trombositopenia 

<100.000sel/mm3; 

peningkatan 

hematokrit20% 

 

 

2.1.9 Pemeriksaan Laboratorium 

Beberapa parameter pemeriksaan laboratorium sederhana bagi pasien 

DD adalah : 

a. Leukosit  

Leukosit dapat normal atau menurun, Mulai hari ke 3 dapat ditemui 

limfositosis relative (>45% dari total leukosit) disertai adanya 

limfosit plasma biru (LPB) >15% dari total leukosit yang pada fase 

syok akan meningkat. 
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b. Trombosit 

Umumnya terdapat trombositopenia (<100.000/mm3) pada hari ke 

3-8. Trombosit akan menigkat kembali setelah memasuki fase 

convalescence. 

c. Hematokrit 

Kebocoran Plasma dibuktikan dengan ditemukannya peningkatan 

hematokrit >20% dari hematokrit awal, umumnya dimulai pada hari 

ke-3 demam. 

 

Metode diagnosis laboratorium lanjutan untuk mengkonfirmasikan 

infeksi virus dengue melibatkan deteksi virus, asam nukleat virus, 

antigen atau antibodi, atau kombinasi dari teknik ini. Setelah timbulnya 

penyakit, virus dapat dideteksi dalam serum, plasma, sirkulasi sel darah 

dan jaringan lain selama 4-5 hari. Selama tahap awal penyakit, isolasi 

virus, asam nukleat atau deteksi antigen bisa digunakan untuk 

mendiagnosa infeksi. Pada akhir fase akut infeksi, serologi adalah 

metode pilihan untuk diagnosis (WHO, 2009). 

 

Respon antibodi terhadap infeksi berbeda sesuai dengan status 

kekebalan dari penderita. Infeksi dengue terjadi pada orang yang 

sebelumnya belum pernah terinfeksi sebuah flavivirus atau diimunisasi 

dengan vaksin flavivirus misalnya untuk demam kuning, (Japanesse 

encephalitis), pasien menghasilkan respon antibodi primer yang 

ditandai dengan peningkatan antibodi spesifik secara perlahan.     

(WHO 2009). 
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Antibodi IgM adalah imunoglobulin yang pertama muncul. Antibodi ini 

terdeteksi pada 50% pasien selama hari ke 3-5 setelah onset penyakit, 

meningkat menjadi 80% pada hari ke-5 dan 99% pada hari ke 10. 

Tingkat IgM mencapai puncaknya sekitar dua minggu setelah 

timbulnya gejala dan kemudian menurun umumnya ke tingkat tidak 

terdeteksi selama 2-3 bulan. Serum anti dengue IgG umumnya 

terdeteksi pada titer rendah pada akhir minggu pertama penyakit, 

meningkat perlahan-lahan setelahnya dengan serum IgG masih 

terdeteksi setelah beberapa bulan dan mungkin bahkan seumur hidup 

(Guzman, 2004). 

 

 
 

Gambar 5. Pemeriksaan laboratorium berdasarkan onset of symptoms 
 

(Sumber: WHO, 2009) 
 

Selama infeksi dengue sekunder merupakan infeksi dengue pada host 

yang sebelumnya telah terinfeksi oleh Virus Dengue, atau kadang-

kadang setelah vaksinasi flavivirus non-dengue atau infeksi, titer 

antibodi meningkat pesat dan bereaksi secara luas terhadap banyak 

flavivirus.  
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IgG adalah immunoglobulin yang dominan terdeteksi pada tingkat 

tinggi, bahkan di fase akut, dan menetap selama periode yang 

berlangsung dari 10 bulan sampai seumur hidup. Tingkat IgM lebih 

rendah pada infeksi sekunder dibandingkan yang primary dan mungkin 

tidak terdeteksi dalam beberapa kasus. Untuk membedakan Infeksi 

dengue primer dan sekunder, rasio antibodi IgM atau IgG sekarang 

lebih sering digunakan dibandingkan dengan tes haemagglutination-

inhibition (HI) (WHO, 2009). 

 

Antibody IgM dengue umumnya diperiksa dengan menggunakan IgM 

Antobody-Captured Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (MAC – 

ELISA) sementara IgG diperiksa dengan IgG ELISA test. Sementara itu 

NS1 diperiksa dengan NS1 Kit (Malavige, G.N., 2004). Sementara di 

Indonesia menurut Depkes RI (2011), digunakan Rapid Diagnosis Test 

(RDT) untuk mendeteksi NS1, IgG dan IgM sebagai uji diagnostik. 

Secara umum, tes dengan sensitivitas dan spesifisitas tinggi 

memerlukan teknologi yang lebih kompleks dan keahlian teknis, 

sedangkan tes cepat dapat mengganggu sensitivitas dan spesifisitas 

demi kemudahan kinerja dan kecepatan. Isolasi virus dan deteksi asam 

nukleat lebih mahal, tetapi juga lebih spesifik dari pada deteksi antibodi 

menggunakan metode serologi. Gambar di atas ini menunjukkan 

hubungan terbalik antara kemudahan menggunakan dan memperoleh uji 

diagnostik dengan kepercayaan pada hasil tes (WHO, 2009). 
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Hasil Analisia (Pok,et al.,2010) menunjukkan bahwa RT-PCR adalah 

metode diagnostik paling sensitif dan paling spesifik (100%) dalam 3 

hari pertama demam. Sementara sensitifitas rata-rata dari pemeriksaan 

antigen NS1 dengue dalam periode yang sama adalah 81,7%, yang 

menunjukkan bahwa pemeriksaan ini cukup potensial sebagai 

pemeriksaan yang cukup terpercaya dan lebih hemat sebagai metode 

diagnosis alternatif deman dengue dari RT-PCR di pusat kesehatan 

primer. Rendahnya sensitifitas dalam mendiagnosa infeksi DBD 

sekunder menjadi salah satu kelemahan pemeriksaan uji antigen NS1 

dengue. Tingkat sensitifitas dari pemeriksaan IgM tergantung dari alat 

yang kita gunakan. Pada perbandingan antara 9 buah MAC-ELISA kit 

yang dijual bebas didapati sensitivitasnya berkisar dari 21-99% 

sementara spesitifitasnya 77-98%. Ditemukan juga adanya false 

positive pada pasien malaria dan mantan pasien DBD (Hunsperger et 

al., 2009). 

 

Tingkat sekresi nonstructural protein NS1 (sNS1) bebas Virus Dengue 

dalam plasma berhubungan dengan tingkat viremia dan lebih tinggi 

pada pasien dengan DHF dibandingkan dengan DF.sNS1 yang 

meningkat (≥ 600 ng/mL) dalam 72 jam setelah onset penyakit 

mempunyai risiko yang tinggi untuk menjadi DHF (Depkes RI, 2010). 

 

Menurut Kemenkes (2010) pembagian Rapid Diagnostic Test (RDT) 

yang digunakan di Indonesia sebagai berikut: 
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a. Rapid Test NS1  

Kit yang digunakan Dengue Dx NS1 Antigen Rapid Test. Setiap tes 

berisikan satu membrane strip, yang telah dilapisi dengan anti-

dengue NS1 antigen capture pada daerah garis tes. Anti-dengue NS1 

antigen-colloid gold conjugate dan serumsampel bergerak sepanjang 

membran menuju daerah garis tes (T) dan membentuk suatu garis 

yang dapat dilihat sebagai suatu bentuk kompleks antibody-antigen-

antibody gold particle. Dengue Dx NS1 Antigen Rapid Tes memiliki 

dua garis hasil, garis ”T” (garis tes) dan ”C” (garis kontrol). Kedua 

garis ini tidak akan terlihat sebelum sampel ditambahkan. Garis 

kontrol C digunakan sebagai kontrol prosedur.Garis ini selalu 

muncul jika prosedur tes dilakukan dengan benar dan reagen dalam 

kondisi baik. Interpretasi hasil pengujian adalah:  

1. Hasil Negatif:Jika terbentuk garis pada area garis kontrol (C).  

2. Hasil Positif: Jika terbentuk garis pada area garis (T) dan (C). 

3. Hasil Invalid: jika tidak terbentuk garis pada area garis kontrol 

(C). Untuk hasil Invalid dilakukan tes ulang (kemekes, 2010).  

 

b. Rapid Tes IgG/IgM 

Kit yang digunakan adalah Dengue Dx IgG/IgM Rapid Tes. Dengue 

Dx IgG/IgM tes memiliki tiga garis pre-coated pada permukaan 

membran. Garis tes dengue IgG (G), garis tes dengue IgM (M), dan 

garis kontrol (C). Ketiga garis ini terletak dibagian jendela hasil dan 

tidak akan terlihat sebelum sebelum dilakukan penambahan sampel. 

Garis kontrol C digunakan sebagai kontrol prosedur. Garis ini selalu 
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muncul jika prosedur tes dilakukan dengan benar dan reagen dalam 

kondisi baik. Garis “G” dan “M” akan terlihat pada jendela hasil jika 

terdapat antobodi IgG dan IgM terhadap virus dengue dalam sampel. 

Jika tidak terdapat antibodi, maka tidak akan terbentuk garis “G” 

atau “M”. Interpretasi hasil laboratorium yaitu: 

1. Negatif, hanya terlihat garis kontrol “C” pada tes. Tidak 

terdeteksi adanya antibodi IgG atau IgM. Ulangi tes 3-5 hari 

kemudian jika diduga ada infeksi dengue. 

2. IgM Positif, bila terlihat garis kontrol “C” dan garis IgM (“M”) 

pada tes. Positif antibodi IgM terhadap virus dengue. 

Mengindikasikan infeksi dengue primer. 

3. IgG Positif, bila terlihat garis Kontrol “C” dan garis IgG (“G”) 

pada tes. Positif antibodi IgG terhadap virus dengue. 

Mengindikasikan infeksi dengue sekunder ataupun infeksi dengue 

masa lalu 

4. IgG dan IgM Positif,bila terlihat garis Kontrol “C”, garis IgG 

(“G”), dan garis IgM (“M”) pada tes. Positif pada kedua antibodi 

IgG dan IgM terhadap virus dengue. Mengindikasikan infeksi 

dengue primer akhir atau awal infeksi dengue sekunder. 

5. Invalid, tidak terlihat garis Kontrol “C” pada tes. Jumlah sampel 

yang tidak sesuai, atau prosedur kerja yang kurang tepat dapat 

mengakibatkan hasil seperti ini. Ulangi pengujian dengan 

menggunakan tes yang baru (kemenkes, 2010). 
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2.2 Kerangka Teori 
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               = Variabel tidak diteliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6.Kerangka Teori  

(Sumber :WHO, 2011) 
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2.3 Kerangka Konsep 
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Gambar 7. Kerangka Konsep 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Ho: Tidak terdapat hubungan jenis infeksi terhadap derajat keparahan infeksi 

dengue pada pasien dengue di Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar 

Lampung. 

Ha: Terdapat hubungan jenis infeksi terhadap derajat keparahan infeksi dengue 

pada pasien dengue di Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung.
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan 

pendekatan cross sectional yaitu jenis penelitian untuk mempelajari 

hubungan antara faktor risiko dengan efek meliputi variabel bebas dan 

variabel terikat yang diukur sekaligus dalam suatu waktu (Notoatmodjo, 

2012) dimana penelitian ini mengetahui hubungan jenis infeksi terhadap 

derajat keparahan infeksi dengue di RS Urip Sumoharjo Bandar Lampung. 

 

3.2 Tempat  dan Waktu  Penelitian 

 

3.2.1 Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar 

Lampung dibagian laboratorium patologi klinik dan rawat inap rumah 

sakit urip sumoharjo. 

 

3.2.2 Waktu 

Penelitian ini dilakukan pada bulan November-Desember 2016. 
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3.3 Populasi dan Sampel 

 

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian adalah sejumlah subjek besar yang 

mempunyai karakteristik tertentu. Karakteristik subjek ditentukan 

sesuai dengan ranah dan tujuan penelitian (Sastroasmoro, 2007). 

Populasi terjangkau (accessible population) suatu penelitian adalah 

bagian dari populasi yang dapat dijangkau oleh peneliti. Dengan 

perkataan lain populasi terjangkau adalah bagian populasi yang dibatasi 

oleh tempat dan waktu (Sastroasmoro, 2007). Populasi terjangkau untuk 

penelitian ini adalah pasien suspek infeksi dengue di RS Urip 

Sumoharjo Bandar Lampung pada bulan November – Desember 2016.  

 

3.3.2 Sampel 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah pasien suspek infeksi 

dengue di RS Urip Sumoharjo Bandarlampung pada bulan November-

Desember 2016 dengan kriteria gejala klinis demam.  

 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah consecutive 

sampling. Pada consecutive sampling, semua subjek yang datang dan 

memenuhi kriteria pemilihan dimasukkan dalam penelitian sampai 

jumlah subjek yang diperlukan terpenuhi. Consecutive sampling ini 

merupakan jenis non-probability sampling yang paling baik dan 

merupakan cara termudah. Sebagian besar penelitian klinis (termasuk 

uji klinis) menggunakan teknik ini untuk pemilihan subjeknya 

(Sastroasmoro, 2007). 
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Adapun jumlah sampel yang akan diambil adalah menggunakan rumus 

(Tantra 2011). 

 

N =(
     

                    
)
2 

 

Keterangan 

N = Besar sampel  

Zα = 1,96  (tingkat kemaknaan α = 0,05) 

Zβ = 0,842  (power penelitian β = 80%) 

r    = 0,46 (korelasi yang ditetapkan peneliti berdasarkan penelitian)  

(Tanra, 2011). 

 

Perhitungan : 

 

n = (
          

                          
)
2
 

 

n =  31 

 

 

Dari hasil perhitungan didapatkan besar sampel sebanyak 31 responden. 

Teknik pengambilan Sampel penelitian diperoleh secara consecutive 

sampling. 

 

Kriteria inklusi: 

a. Pasien mau mengikuti penelitian dengan menyetujui lembar 

informed consent. 

Kriteria eksklusi : 

1. Pasien yang sedang mengkonsumsi obat – obatan yang mensupresi 

sumsum tulang. 
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2. Pasien yang memiliki riwayat kelainan darah. 

3. Pasien dengan penyakit koinsiden lain, misalnya demam tifoid, 

malaria, hepatitis dan cikungunya. 

4. Catatan medik tidak lengkap. 

 

3.4 Identifikasi Variabel Penelitian 

 

Variabel bebas adalah variabel yang apabila nilainya berubah akan 

mempengaruhi variabel lain (Dahlan, 2013). Dalam penelitian ini, yang 

menjadi variabel bebas adalah jenis infeksi dengue. Variabel terikat adalah 

variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini, yang 

menjadi variabel terikat adalah derajat penyakit dengue. 

 

3.5 Definisi Operasional 

 

Definisi operasional menguraikan variabel dependen maupun variabel 

independen, alat ukur, cara ukur, hasil ukur dan skala ukur pada penelitian 

ini. Disini meliputi skala yaitu nominal, ordinal, interval ataupun rasio. 

 

Tabel 2. Definisi Operasional 

No. Variabel Definisi Cara Ukur Alat Ukur Skala Ukur Hasil 

Ukur 

1. Jenis 

infeksi 

dengue 

Jenis infeksi 

dengue berupa 

infeksi primer 

atau infeksi 

sekunder 

- Ig M 

- Ig G 

Rapid test 

dengue 

1= Infeksi 

primer, bila 

IgM positif 

2= infeksi 

sekunder, bila 

IgG atau IgG 

dan IgM positif 

Ordinal 

2. Derajat 

keparahan 

infeksi 

dengue 

Jenis infeksi 

dengan derajat 

keparahan 

pasien DBD 

menurut 

kriteria WHO 

2011 

Anamnesa, 

pemeriksaan 

fisik dan 

pemeriksaan 

laboratorium 

Diagnosa 

yang 

ditegakan oleh 

dokter/ 

spesialis 

dalam rekam 

medic 

1 = demam 

dengue  

2 = demam 

berdarah 

dengue 

 

Ordinal 
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3.6. Alat dan Bahan Penelitian 

 

3.6.1 Alat Penelitian 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

perangkat tes Dengue Dx IgG/IgM Rapid Tes, disposable dropper 

(sekali pakai), assay diluent, lembar petunjuk penggunaan, tabung 

reaksi yang tidak mengandung anti koagulan, alat senrtrifugasi, spuit, 

torniket,  rekam medis pasien suspek infeksi dengue di RS Urip 

Sumoharjo pada bulan November-Desember 2016, alat tulis, dan 

program komputer statistika. 

 

3.6.2 Bahan Penelitian 

Bahan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah serum 

pasien suspek infeksi dengue. 

 

3.7 Prosedur Penelitian 

 

3.7.1 Prinsip Pemeriksaan 

Prinsip pemeriksaan IgM/IgG anti dengue yang berkembang pada 

pemeriksaan dengue cara cepat dengan menggunakan metode 

imunokromatografi, antara lain Dengue Rapid Test (Dengue Duo IgM 

and IgG Rapid Strip Test SD BIOLINE). Dari SD Standar diagnostics, 

INC Uji ini menggunakan protein envelop rekombinan dengue, serta 

digunakan untuk membedakan infeksi dengue primer dan sekunder. Uji 

ini dapat mendeteksi baik IgM dan IgG anti-dengue sekaligus dalam 

serum tunggal dalam waktu 15-30 menit. Pada Dengue Rapid Test (uji 

ICT) berbentuk strip ini telah distandardisasi sedemikian rupa sehingga 



41 

 

pada penderita infeksi primer IgM positif dimana IgGnya negatif, 

sebaliknya pada infeksi sekunder hasil IgG positif dapat disertai dengan 

atau tanpa hasil IgM yang positif (Aryati, 2004). 

 

Prinsip pemeriksaan yaitu fase padat nitroselulose/dipstick dengan daya 

kromatografi maka antibodi IgM atau IgG anti-dengue yang terdapat di 

dalam serum penderita akan berikatan dengan antihuman IgM atau 

antihuman IgG yang telah diimobilisasi pada fase padatnya membentuk 

garis melintang pada membran tes. Secara bersamaan antibodi 

monoklonal anti-dengue yang berlabel gold bereaksi dengan antigen 

dengue (rekombinan). Konjugat ini ( antibodi monoklonal anti-dengue 

yang berikatan dengan antigen dengue ) akan berikatan dengan antibodi 

IgM atau IgG dari serum penderita tersebut membentuk garis berwarna 

ungu (Aryati, 2004). 

 

Suwandono (2011) mendapatkan sensitivitas diagnostik Dengue Rapid 

Test 97,36% dan spesifisitas diagnostik 84,38% pada penderita demam 

berdarah dengue. 

 

3.7.2 Metode Pemeriksaan 

Kit yang digunakan adalah Dengue Dx IgG/IgM Rapid Tes. Dengue Dx 

IgG/IgM tes memiliki tiga garis pre-coated pada permukaan membran. 

Garis tes dengue IgG (G), garis tes dengue IgM (M), dan garis kontrol 

(C). Ketiga garis ini terletak dibagian jendela hasil dan tidak akan 

terlihat sebelum sebelum dilakukan penambahan sampel. Garis kontrol 

C digunakan sebagai kontrol prosedur. Garis ini selalu muncul jika 
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prosedur tes dilakukan dengan benar dan reagen dalam kondisi baik. 

Garis “G” dan “M” akan terlihat pada jendela hasil jika terdapat 

antobodi IgG dan IgM terhadap virus dengue dalam sampel. Jika tidak 

terdapat antibodi, maka tidak akan terbentuk garis “G” atau “M” 

(Kemenkes, 2010). 

 

3.7.3 Pengambilan dan Penyimpanan Sampel 

Sampel didapat berdasarkan kriteria inklusi yaitu pasien yang suspek 

infeksi virus dengue di RS Urip Sumoharjo Bandar Lampung. Sampel 

darah vena diambil dari vena mediana cubiti sebanyak 2 cc. Selanjutnya 

sampel dimasukkan ke dalam tabung dengan antikoagulan (EDTA). 

Secepat mungkin darah yang telah tercampur antikoagulan 

dihomogenkan dengan cara dikocok selama kurang lebih 1 menit. 

Sampel dapat stabil selama 4 jam  pada suhu 18-25
o
C atau 24 jam pada 

suhu 2-8
o
C (Kemenkes, 2010). 

 

3.7.4 Interpretasi Hasil Laboratorium 

a. Negatif, hanya terlihat garis kontrol “C” pada tes. Tidak terdeteksi 

adanya antibodi IgG atau IgM. Ulangi tes 3-5 hari kemudian jika 

diduga ada infeksi dengue. 

b. IgM Positif, bila terlihat garis kontrol “C” dan garis IgM (“M”) pada 

tes. Positip antibodi IgM terhadap virus dengue. Mengindikasikan 

infeksi dengue primer. 
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c. IgG Positif, bila terlihat garis Kontrol “C” dan garis IgG (“G”) pada 

tes. Positip antibodi IgG terhadap virus dengue. Mengindikasikan 

infeksi dengue sekunder ataupun infeksi dengue masa lalu. 

d. IgG dan IgM Positif,bila terlihat garis Kontrol “C”, garis IgG (“G”), 

dan garis IgM (“M”) pada tes. Positip pada kedua antibodi IgG dan 

IgM terhadap virus dengue. Mengindikasikan infeksi dengue primer 

akhir atau awal infeksi dengue sekunder. 

e. Invalid, tidak terlihat garis Kontrol “C” pada tes. Jumlah sampel 

yang tidak sesuai, atau prosedur kerja yang kurang tepat dapat 

mengakibatkan hasil seperti ini. Ulangi pengujian dengan 

menggunakan tes yang baru (Depkes, 2010). 

 

3.7.5 Kontrol Kualitas Internal 

Garis kontrol (C) digunakan untuk kontrol prosedural. Garis kontrol 

akan selalu terbentuk apabila prosedur pengujian dilakukan dengan 

benar dan perangkat tes bekerja dengan baik. 

 

3.7.6 Pengumpulan Data Rekam Medis 

Data rekam medis yaitu gejala klinis dan hasil laboratorium IgM dan 

IgG di RS Urip Sumoharjo pada bulan November –Desember 2016. 
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3.8 Alur Penelitian 
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3.9 Pengumpulan Data 

Data pada penelitian ini menggunakan data primer berupa pemeriksaan IgM 

dan IgG, sedangkan data sekunder dengan catatan rekam medik pasien infeksi 

dengue di RS Urip Sumoharjo Bandar Lampung. Data yang dikumpulkan 

yaitu : 

3.9.1 Data primer 

a. Hasil pemeriksaan IgM dan IgG antidengue 

 

3.9.2 Data sekunder 

a. Identitas pasien : 

1. Usia 

2. Jenis kelamin  

b. Derajat klinik infeksi dengue  

1. Demam dengue 

2. Demam berdarah dengue 

 

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 kemudian data diolah menggunakan 

program statistik komputer. Proses pengolahan data menggunakan 

program ini terdiri dari beberapa langkah berikut : 

a. Coding, untuk mengkonversikan (menejermahkan) data yang 

dikumpulkan selama penelitian ke dalam simbol yang cocok 

untuk keperluan analisis. 
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b. Data entry, memasukkan data 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 

Analisis statistik untuk mengolah data yang diperoleh akan 

menggunakan program computer dimana akan dilakukan analisa 

data, yaitu analisa bivariat. Analisa bivariat adalah analisis yang 

digunakan untuk mengetahui hubungan anatara variabel bebas 

dengan variabel terikat dengan menggunakan uji statististik. Uji 

statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Analisa univariat 

Analisa univariat digunakan persentase, hasil dari setiap variabel 

ditampilkan dapat dalam bentuk distribusi frekuensi, jenis 

kelamin dan usia responden penyakit dengue RS Urip Sumoharjo 

tahun 2016. 

b. Analisa bivariat 

Analisis bivariat adalah analisis yang digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel 

terikat dengan menggunakan uji statistik. 

 

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji chi 

square. Alasan pemilihan Uji chi square karena kedua variabel 
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yang diteliti merupakan variabel dengan data berbentuk skala 

kategorik. Apabila uji chi square tidak memenuhi syarat  (nilai 

expected count yang kurang dari 5 >20%) maka dipilih uji 

alternatif yaitu uji fisher exact untuk tabel 2x2 (Notoatmodjo, 

2012).  

 

Untuk menguji kemaknaan, digunakan batas kemaknaan sebesar 

5% (α= 0,05). Hasil uji dikatakan ada hubungan yang bermakna 

bila nilai ρ value ≤ α (ρ value ≤ 0,05). Hasil uji dikatakan tidak 

ada hubungan yang bermakna secara statistik apabila nilai ρ 

value> α (ρ value> 0,05) (Dahlan, 2011). 

 

3.11 Ethical Clearance 

 

Penelitian ini telah mendapatkan surat keterangan lolos kaji etik dari Komite 

Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung surat 

No. 112/UN26.8/DL/2017. 



 

 

 

 

 

 

BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hubungan jenis infeksi terhadap 

derajat keparahan pada pasien dengue di Rumah Sakit Urip Sumoharjo 

Bandar Lampung tahun 2016 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Terdapat hubungan jenis infeksi terhadap derajat keparahan pada pasien 

dengue di Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung tahun 2016. 

2. Karakteristik responden berdasarkan jenis infeksi dengue pada pasien 

dengue di Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung menunjukan 

bahwa sebagian besar responden memiliki infeksi sekunder (77,4%).  

3. Karakteristik responden berdasarkan jenis infeksi dengue pada pasien 

dengue di Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung menunjukan 

bahwa sebagian kecil responden memiliki infeksi primer (22,6%).  

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan  hasil penelitian yang diperoleh, berikut ini adalah beberapa 

saran untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya:  
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1. Bagi institusi penelitian  

a. Pemeriksaan serologi IgM - IgG penting untuk dilakukan dalam 

mengetahui diagnosa penyakit dengue pada fase awal penyakit. 

b. Pemeriksaan serologi IgM - IgG penting untuk dilakukan dalam 

mengetahui tingkat derajat penyakit dengue yang membantu 

mengetahui penalaksanaan yang tepat sehingga dapat menurunkan 

mortalitas penyakit dengue. 

 

2. Bagi peneliti lain  

Perlu dilakukan penelitian lainnya seperti pemeriksaan hematologi, NS1, 

tes hematoimunologi (HI Test), Nested reverse transcriptase-polymerase 

chain reaction Nested (NRT-PCR) sebagai prediktor untuk mengetahui 

tingkat keparahan penyakit infeksi dengue.  
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