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Abstrak
Demam Berdarah Dengue (DBD) merupaka penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue yang ditandai
dengan terjadinya kebocoran plasma. Kehilangan plasma yang signifikan pada DBD dapat mengakibatkan syok
hipovolemik. Pemeriksaan hematokrit dan trombosit merupakan pemeriksaan darah yang rutin dilakukan sebagai
kriteria diagnosis DBD dan juga merupakan faktor risiko terjadinya syok. Faktor risiko tainnya yang juga dapat
meyebabkan syok pada DBD yaitu status gizi lebih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara
peningkatan nilai hematokrit, derajat trombositopenia, dan status gizi lebih dengan kejadian syok pada pasien DBD
anak. Penelitian ini merupakan penelitian analitik studi kasus-kontrol dengan uji analisis chi-square. Pengambilan
data dilakukan secara retrospektif yaitu dengan mengambil data dari rekam medik pasien DBD anak yang berusia
0-12 tahun. Terdapat 70 responden yang yang terdiri dari 35 orang sebagai kasus (pasien anak yang mengalami
kejadian syok pada DBD) dan 35 orang sebagai kontrol (pasien anak yang tidak mengalami kejadian syok pada
DBD). Hasil uji analisis pada penelitian ini menunjukkan peningkatan nilai hematokrit >20% dengan nilai
p=O,023, OR=3,78,derajat trombositopenia berat (<50.OOO/mm3 ) dengan nilai p=O,031, OR=3,27 dan status
gizi lebih dengan nilai p=O,710, OR=1,78. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara peningkatan
nilai hematokrit dan derajat trombositopenia dengan kejadian syok pada pasien DBD anak. Peningkatan nilai
hematokrit >20% berisiko 3,37 kali mengalami kejadian syok pada DBD anak, sedangkan trombositopenia berat
(<50.OOO/mm3) berisiko 3,27 kali mengalami kejadian syok pada DBD anak. Namun tidak terdapat hubungan
antara status gizi lebih dengan kejadian syok pada pasien DBD anak
Kata Kunci: Hematokrit, Trombositopenia, Status Gizi, DBD.

Abstract
Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is an infectious disease caused by dengue virus. The occurrence of plasma
leakage is characterize of DHF. Significant plasma loss in DHF can result in hypovolaemic shock. Hematocrit and
thrombocyte examination is a routine blood test performed as a diagnostic criteria for DHF and also a risk factor
for shock. Other risk factors that can also cause shock in dengue fever is the over nutritional status of patients. The
study aimed to find out the correlation between increase of hematocrit value, degree of thrombositopenia, and over
nutritional status with shock occurrence in DHF pediatric patients. This study was is analytic study of case-control
studies by chi- square analysis test. Retrospective data retrieval is by taking data from medical records of dengue
patients of children aged 0-12 years. There are 70 samples, consisting of 35 people as the case (pediatric patients
who experienced shock occurrence in DHF) and 35 people as control (pediatric patients who did not experience
shock occurrence in DI-IF). The result of the analysis test showed that the increase of hematocrit value >20% with
value of p=O,023, OR=3,78, the severe thrombocytopenia (<50.OOO/mm3 ) with value of p=O,031, OR=3,27,
and the over nutritional status with value of p=O,710, OR=1,78. It is concluded that there are a correlation between
increase of hematocrit value and degree of thrombositopenia with shock occurrence in DHF pediatric patients. The
increase of hematocrit value >20% risky 3,37 times experienced shock occurrence in DI-IF pediatric patients,
while severe thrombocytopenia (<50.OOO/mm 3 ) risky 3,27 times experienced shock occurrence in DHF pediatric
patients, but there is no correlation between over nutritional status with shock occurrence in DHF pediatric patients.
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ruang ekstravaskular

PENDAHULUAN

yang akan

mengakibatkan

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan

terjadinya peningkatan nilai hematokrit.9 Peningkatan

penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue

hematokrit >20% berisiko 4,4 kali mengalami kejadian

yang ditandai dengan terjadinya kebocoran plasma di

syok pada pasien DBD anak.10

pleura dan rongga abdomen yang tidak terjadi pada

Trombositopenia mengakibatkan perdarahan masif

Demam Dengue (DD). Kehilangan plasma yang

yang dapat mengakibatkan syok yang terjadi pada

signifikan pada DBD dapat mengakibatkan syok

pasien DBD. II Kadar trombosit <50.OOO/mm3 disebut

hipovolemik.1

sebagai trombositopenia berat, sedangkan kadar

Sekitar 50 juta infeksi dengue diperkirakan terjadi

trombosit

50.000-100.000/mm3

disebut

sebagai

di seluruh dunia setiap tahunnya dan 0,5-1% kasus

trombositopenia sedang.1 Derajat

merupakan infeksi berat. Asia menempati urutan

trombositopenia berhubungan dengan kejadian syok

pertama jumlah penderita DBD terbanyak setiap

pada DBD anak. Syok lebih sering terjadi pada pasien

tahunnya. WHO mencatat negara Indonesia sebagai

trombositopenia berat (<50.OOO/mm 3 ).12,13

negara dengan kasus DBD tertinggi di Asia Tenggara

Terjadinya syok pada DBD anak dapat juga

sejak tahun 1968 hingga tahun 2009.2 Pada tahun 2015

dipengaruhi oleh status gizi lebih.13,14 Berdasarkan

terjadi peningkatan kasus DBD di

teori imunologi, pasien dengan gizi lebih dapat

Indonesia sebanyak 129.650 orang dibanding tahun

meningkatkan respon antibodi. Reaksi antigen dan

2014 yaitu sebanyak 100.347 orang. Kasus DBD

antibodi yang berlebihan menyebabkan infeksi dengue

tertinggi di Indonesia pada urutan kedua di tahun 2015

lebih.14 Gizi lebih merupakan faktor risiko terjadinya

terjadi di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 188,46

syok pada DBD, sedangkan malnutrisi merupakan

per 100.000 penduduk.3 Pada tahun 2014, Kota

faktor protektif karena menekan aktivasi imun pada

Samarinda

mengalami

peningkatan

kasus

DBD

sebanyak 908 pasien anak dibandingkan tahun 2013
4
sebanyak 405 pasien anak.
Kejadian syok pada DBD merupakan penyebab
utama kematian pada penderita DBD.5 Risiko kematian
akan meningkat sepuluh kali lebih besar jika DBD
berlanjut menjadi syok.6 Hampir di seluruh rumah sakit
yang ada di Indonesia memperoleh kejadian syok pada
DBD sebesar 16%-40% dengan angka kematian Oleh
karena itu, penting
mengetahui berbagai faktor risiko yang berhubungan

dengan kejadian syok pada pasien DBD.

anak dengan malnutrisi.16 Junia, Garna, & Setiabudi17
mendapatkan risiko kejadian syok pada DBD anak 1,98
kali lebih besar terjadi pada status gizi lebih. Saniathi
et a114 mendapatkan risiko kejadian syok pada DBD
anak dengan status gizi obese 4,9 kali lebih besar
dibandingkan dengan anak non obese.
Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti akan
meneliti lebih lanjut mengenai hubungan antara
peningkatan nilai hematokrit, derajat trombositopenia,
dan status gizi lebih dengan kejadian syok pada pasien
DBD anak di RSUD Abdul
Wahab Sjahranie Samarinda.

Adanya dua atau lebih kriteria klinis yang disertai
dengan trombositopenia (kadar trombosit yang rendah)
dan hemokonsentrasi (peningkatan nilai hematokrit)

METODE PENELITIAN

merupakan kriteria diagnosis klinis DBD menurut

Penelitian ini adalah penelitian analitik dengan

WHO. Peningkatan nilai hematokrit dan penurunan

menggunakan desain kasus-kontrol. Penelitian ini

kadar trombosit yang signifikan terjadi pada masa

dilakukan di Instalasi Rekam Medik RSUD Abdul

syok.8 Syok yang terjadi pada DBD adalah syok

Wahab Sjahranie Samarinda. Responden penelitian

hipovolemik yang terjadi akibat kebocoran plasma ke

yang digunakan yaitu pasien DBD anak kelompok usia

22 Jurnal Kedokteran Mutawarman, 2018; 4(1)

ISSN 2443-0439

0-12 tahun yang dirawat inap pada tahun 20142016.

trombositopenia dan status gizi lebih dengan kejadian

Pengambilan responden dalam penelitian ini dilakukan

syok pada pasien DBD anak.

dengan teknik consecutive sampling.
Tabel 1. Karakteristik Subyek
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah peningkatan
nilai hematokrit, derajat

HASIL DAN PEMBAHASAN
Jumlah responden pada penelitian ini sebesar 70
orang yang yang terdiri dari 35 orang sebagai

trombositopenia, dan status gizi lebih, sedangkan
variabel terikat dalam penelitian ini adalah kejadian
syok pada DBD.

kelompok kasus (pasien anak yang mengalami
kejadian syok pada DBD) dan 35 orang sebagai
kelompok kontrol (pasien anak yang tidak mengalami

Data yang diperoleh kemudian diolah secara

kejadian syok pada DBD. Kelompok kontrol diambil

statistik menggunakan uji Chi Square. Jika nilai p <

berdasarkan karakteristik usia yang sama dengan

0,05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat

kelompok kasus.

hubungan antara peningkatan nilai hematokrit, derajat

Variabel

Kasus Syok pada DBD
(n=35)

Kontrol DBD tidak Syok
(n=35)

Usia (tahun)
Jenis kelamin

Laki-laki
Perempuan
Peningkatan nilai hematokrit

(0/0)

< 20%
Derajat trombositopenia (/mm3)
Trombositopenia berat
(<50.OOO/mm3)
Trombositopenia sedang
(50.000-100.000/mm3)
Status gizi

18 (51,4%)
17 (48,6%)

19 (54,3%)
16 (45,7%)

28 (80%)
7 (20%)

19 (54,3%)
16 (45,7%)

24 (68,6%)

14 (40%)

11 (31,4%)

21 (60%)

Gizi lebih
Bukan gizi lebih

5 (14,3%)
3 (8,6%)
30 (85,7%)
32 (91,4%)
Keterangan: *rerata + simpang baku Tabel 2. Hubungan antara peningkatan nilai hematokrit dengan
kejadian syok pada DBD anak

DBD
OR
Peningkatan nilai

Syok

Tidak syok

Nilai p
(95% Cl)

hematokrit

> 20%

(Kasus)

28

80,0

(Kontrol)

19

54,3

3,37

0,042

(1,16-9,74)
< 20%

7

20,0

16

45,7

Tabel 3. Hubungan antara derajat trombositopenia dengan kejadian syok pada DBD Anak
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DBD
OR
Syok

Tidak syok

Nilai p

Derajat trombositopenia

(95% Cl)
(Kasus)

(Kontrol)

Trombositopenia berat
(<50.OOO/mm3)

24

68,6

14

40

Trombositopenia sedang
(50.000-100.000/mm3)

11

31,4

21

60

3,27

0,031

(1,22-8,75)

Tabel 4. Hubungan antara status gizi lebih dengan kejadian syok pada DBD Anak
DBD

OR
Nilai p

Status gizi
Gizi lebih

Syok (Kasus)
5

Tidak syok (Kontrol)

14,3

3

(95% Cl)
1,78

0,710

(0,39-8,09)
Bukan gizi lebih

30

85,7

32

Hubungan Antara Peningkatan Nilai Hematokrit
Dengan Kejadian Syok Pada DBD Anak
Berdasarkan hasil uji statistik, didapatkan bahwa
terdapat hubungan antara peningkatan nilai hematokrit
dengan kejadian syok pada DBD anak. Peningkatan
nilai hematokrit > 20% berisiko 3,37 kali mengalami
kejadian syok pada DBD anak. Hasil penelitian ini
sejalan dengan penelitian Risniati et al.

10

yang

dilakukan di RSPI. Prof. Dr. Sulianti Saroso
yang juga mendapatkan hubungan antara peningkatan
nilai hematokrit dengan kejadian syok pada DBD.
Peningkatan nilai hematokrit > 20% berisiko 4,4 kali
mengalami kejadian syok pada DBD.
Demikian dengan hasil penelitian Widiyati et al.
18

yang dilakukan di RS Dr.Sardjito Yogyakarta yang

mendapatkan bahwa peningkatan nilai hematokrit
>25% berisiko 2,51 kali mengalami kejadian syok pada
DBD anak.
Pada DBD terjadinya infeksi Virus dengue akan
merangsang terbentuknya antibodi spesifik yang
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91,6
kemudian membentuk ikatan (kompleks) dengan virus.
Ikatan ini akan mengaktifkan komplemen yang
mempengaruhi sel endotel vaskuler dan menimbulkan
perembesan plasma.19 Terjadinya kebocoran plasma
ke ruang ekstravaskular akan mengakibatkan terjadinya
peningkatan nilai hematokrit.9 Hemokonsentrasi yang
terjadi akibat adanya perembesan plasma dapat
ditentukan

berdasarkkan

peningkatan

angka

hematokrit.
Peningkatan nilai hematokrit yang signifikan terjadi
pada masa syok.8 Syok yang terjadi pada DBD adalah
syok hipovolemik.
Syok hipovolemik yang timbul akibat hilangnya
plasma mempunyai patomekanisme yang hampir sama
dengan syok yang terjadi akibat perdarahan yaitu
terjadinya kegagalan perfusi jaringan yang disebabkan
oleh kehilangan cairan intravaskuler sehingga terjadi
penurunan aliran darah balik ke jantung (venous return)
yang menyebabkan volume sekuncup dan curah
jantung berkurang. Terjadinya penurunan hebat curah

ISSN 2443-0439

jantung menyebabkan hantaran oksigen dan perfusi

akibat adanya agregrasi trombosit. Agregasi trombosit

jaringan menjadi tidak optimal yang dalam keadaan

terjadi sebagai akibat dari perlekatan kompleks antigen

syok.20 Namun

berat menyebabkan

yang membedakan

antibodi pada membran trombosit yang mengakibatkan

dengan syok akibat kehilangan plasma yaitu terjadi

pengeluaran ADP (Adenosine diphosphate), sehingga

tambahan viskositas darah yang semakin meningkat

trombosit melekat satu sama lain dan dapat mengalami

akibat meningkatnya konsentrasi sel darah merah

kerusakan. Hal ini menyebabkan trombosit tersebut

didalam darah yang tersisa dan hal ini menimbulkan

dihancurkan oleh RES (Reticulo Endothelial System)

kembali

sehingga terjadi trombositopenia.

perlambatan

mengganggu

perfusi

aliran
jaringan

darah

sehingga

yang

semakin

mendukung terjadinya syok.21

Agregasi

trombosit

akan menyebabkan

pengeluaran platelet faktor Ill. Hal ini mengakibatkan

Ada perbedaan hasil penelitian ini dengan

koagulopati

konsumtif

atau

dissemminated

penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh

intravascular coagulation (DIC) yang ditandai dengan

Dewi22

yang dilakukan di RSUD Labuang Baji

meningkatnya fibrinogen degradation product (FDP)

Makassar yang mendapatkan bahwa tidak terdapat

sehingga dapat terjadi penurunan faktor pembekuan

hubungan antara peningkatan nilai hematokrit dengan

yang dapat menyebabkan perdarahan.11

kejadian syok pada penderita DBD anak. Hal ini

Agregasi

trombosit

juga

mengakibatkan

disebabkan karena nilai hematokrit dapat dipengaruhi

gangguan fungsi trombosit sehingga meskipun kadar

oleh pemberian cairan saat penanganan awal.19 Pada

trombosit masih cukup banyak, namun tidak berfungsi

pasien DBD yang sudah dilakukan terapi awal

baik.23,24 Adanya trombositopenia dan gangguan

intravena

fungsi trombosit dianggap sebagai penyebab utama

sebelumnya

akan

didapatkan

hasil

terjadinya

peningkatan hematokrit <20%.

perdarahan

menyebabkan

Hubungan Antara Derajat Trombositopenia
Dengan Kejadian Syok Pada DBD Anak

pada

DBD

yang

dapat

syok.8

Hubungan antara Status Gizi Lebih dengan
Kejadian Syok pada DBD Anak

Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan

Berdasarkan hasil uji statistik, didapatkan tidak

antara derajat trombositopenia dengan kejadian syok

terdapat hubungan antara status gizi lebih dengan

pada DBD anak. Trombositopeni berat

kejadian syok pada DBD anak. Penelitian ini tidak

(<50.OOO/mm3)

mengalami

sesuai dengan penelitian lain yang mendapatkan

kejadian syok. Penelitian ini sejalan dengan hasil

hubungan yang bermakna antara status gizi lebih

berisiko

3,27

kali

penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al.

12

di RS

dengan kejadian syok pada DBD anak.
Pasien dengan gizi lebih dapat meningkatkan

Cipto

respon antibodi. Reaksi antigen dan antibodi yang

Mangunkusumo
(<50.000/mm3)

yaitu

trombositopenia

berat

berlebihan menyebabkan infeksi dengue lebih berat.

14

berhubungan dan merupakan faktor

Pada status gizi lebih atau obesitas akan terjadi

risiko terjadinya kejadian syok pada anak. Demikian

penimbunan jaringan adiposa yang berlebih.26 Sel

dengan penelitian Mayett1

13

yang dilakukan di RS.

adiposit jaringan lemak mensekresikan dan melepaskan

DR. M Djamil Padang yang mendapatkan adanya

sitokin pro-inflamasi yaitu TNF-a dan beberapa

hubungan antara derajat trombositopenia dengan

interleukin (IL) yaitu IL-Iß, IL-6, dan IL-8. Pada

kejadian syok pada anak. Trombositopenia berat

obesitas terjadi peningkatan ekspresi TNF-a dan IL-6.

(<50.OOO/mm3)

Salah satu efek dari TNF-a adalah meningkatkan

berisiko

1,82

kali

mengalami

kejadian syok pada anak.

permeabilitas kapiler sedangkan pada

Kadar trombosit pada pasien DBD mencapai nilai
terendah pada masa syok.8 Trombositopenia terjadi
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DBD dengan syok juga terjadi produksi TNF-a, IL-I,

pasien DBD anak. Sesuai dengan hasil penelitian yang

IL- 6, dan IL-8. Peningkatan ekspresi TNF-a dan 11--6

telah dilakukan maka perlu dilakukan penelitian

pada

lanjutan mengenai hubungan status gizi lebih dengan

obesitas

diduga

ikut

berperan

dalam

menyebabkan syok pada DBD.14

kejadian syok pada DBD anak dengan jumlah

Penelitian lain yang mendapatkan hasil yang
13

sama dengan peneliti yaitu Mayett1, Widiyati et al.,
18, dan Dewi22 yang juga tidak mendapatkan
hubungan antara status gizi dengan kejadian syok pada

responden yang lebih banyak, dan perlunya dilakukan
pencatatan tinggi badan pasien anak oleh praktisi medis
pada rekam medis pasien demi mengetahui indeks
massa tubuh pasien yang kemungkinan berhubungan
dengan penyakit.

DBD anak. Hung, et al./7 melakukan

penelitian antara status gizi dengan kejadian
syok pada DBD dengan melihat kadar sitokin.
Hasil penelitiannya didapatkan bahwa status gizi
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tidak selalu mutlak sebagai faktor protektif
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SIMPULAN
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hubungan antara peningkatan nilai hematokrit dan
derajat trombositopenia dengan kejadian syok pada
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trombositopenia

berat
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