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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Demam berdarah dengue (DBD) merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus 

Dengue yang ditularkan dari orang ke orang melalui gigitan nyamuk Aedes (Ae). Ae 

aegypti merupakan vektor yang paling utama, namun spesies lain seperti 

Ae.albopictus juga dapat menjadi vektor penular. Nyamuk penular dengue ini 

terdapat hampir di seluruh pelosok Indonesia, kecuali di tempat yang memiliki 

ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Penyakit DBD banyak 

dijumpai terutama di daerah tropis dan sering menimbulkan kejadian luar biasa 

(KLB). Beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya DBD antara lain rendahnya 

status kekebalan kelompok masyarakat dan kepadatan populasi nyamuk penular 

karena banyaknya tempat perindukan nyamuk yang biasanya terjadi pada musim 

penghujan (Aditama,  2015) 

Asia menempati urutan pertama dalam jumlah penderita DBD setiap tahun. Sejak 

tahun 1968 hingga tahun 2009, World Health Organization (WHO) mencatat 

Indonesia sebagai negara dengan kasus DBD tertinggi di Asia Tenggara          

(Depkes RI, 2010). 

 Di Indonesia Demam Berdarah pertama kali ditemukan di kota Surabaya pada 

tahun 1968, dimana sebanyak 58 orang terinfeksi dan 24 orang diantaranya 

meninggal dunia (Angka Kematian (AK) : 41,3 %). Dan sejak saat itu, penyakit ini 

menyebar luas ke seluruh Indonesia (Depkes RI, 2010). 

Menurut Database Kesehatan per Provinsi, Kementerian RI jumlah penderita 

DBD di DKI Jakarta pada tahun 2013 tercatat 9.389 kasus. 

Beberapa faktor diketahui berkaitan dengan peningkatan transmisi biakan virus 

dengue yaitu : 1). kepadatan vektor : perkembangbiakan vektor, kebiasaan menggigit, 

kepadatan vektor di lingkungan , transportasi vektor dari satu tempat ke tempat lain; 
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2). Pejamu : terdapatnya penderita di lingkungan/keluarga, mobilisasi dan paparan 

terhadap nyamuk, usia dan jenis kelamin; 3). Ligkungan : curah hujan, suhu, sanitasi 

dan kepadatan penduduk. Faktor perilaku dan partisipasi masyarakat yang masih 

kurang dalam kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) serta faktor 

pertambahan jumlah penduduk dan faktor peningkatan mobilitas penduduk yang 

sejalan dengan semakin membaiknya sarana transportasi menyebabkan penyebaran 

virus DBD semakin mudah dan semakin luas (Setiati, dkk. 2014) 

Penyakit demam berdarah dengue umumnya ditularkan melalui gigitan nyamuk 

Aedes aegypti (meskipun juga dapat ditularkan oleh Aedes albopictus yang hidup di 

kebun). Nyamuk ini mendapat virus dengue pada waktu mengisap darah penderita 

penyakit demam berdarah dengue atau orang tanpa gejala sakit yang membawa virus 

itu dalam darahnya (carier), Virus dengue memperbanyak diri dan menyebar 

keseluruh tubuh nyamuk, termasuk ke kelenjar liurnya. Jika nyamuk ini menggit 

orang lain, maka virus dengue akan dipindahkan bersama air liur nyamuk. Dalam 

waktu kurang dari 7 hari orang tersebut menderita sakit demam berdarah dengue. 

Virus dengue memperbanyak diri dalam tubuh manusia dan akan berada dalam darah 

selama 1 minggu. Orang yang kemasukan virus dengue tidak semuanya akan sakit 

demam berdarah dengue. Ada yang demam ringan yang akan sembuh dengan 

sendirinya, atau bahkan ada yang sama sekali tanpa gejala sakit. Tetapi semuanya 

merupakan pembawa virus dengue selama 1 minggu, sehingga dapat menularkan 

kepada orang lain di berbagai wilayah yang ada nyamuk penularnya. 

Berbagai upaya telah di terapkan oleh pemerintah untuk mencegah penularan 

virus dan memberantas nyamuk penyebar virus DBD. Menurut Modul Pengendalian 

Pengendalian Demam Berdarah Dengue dari Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 

(2011), Upaya pemberantasan penyakit demam berdarah dengue dilaksanakan dengan 

cara tepat guna oleh pemerintah dengan peran serta masyarakat yang meliputi : (1) 

pencegahan, (2) penemuan, pertolongan dan pelaporan, (3) penyelidikan 
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epidemiologi dan pengamatan penyakit demam berdarah dengue, (4) penanggulangan 

seperlunya, (5) penanggulangan lain dan (6) penyuluhan. 

Menurut buku ajar Ilmu Penyakit Dalam edisi ke enam Jilid I, tidak ada terapi 

yang spesifik untuk demam dengue, prinsip utama adalah terapi suportif. Dengan 

terapi suportif yang adekuat, angka kematian dapat diturunkan hingga kurang dari 

1%. Pemeliharaan volume cairan sirkulasi merupakan tindakan yang paling penting 

dalam penanganan kasus DBD. Asupan cairan pasien harus tetap dijaga, terutama 

cairan oral. Jika asupan cairan oral pasien tidak mampu di pertahanankan, maka 

dibutuhkan suplemen cairan melalui intravena untuk mencegah dehidrasi dan 

hemokonsentrasi secara bermakna (Setiati, dkk. 2014). 

Perhimpunan Dokter Ahli Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) bersama 

dengan Divisi Penyakit Tropik dan Infeksi dan Divisi Hematologi dan Onkologi 

Medik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia telah menyusun Protokol 

penatalaksanaan DBD pada pasien dewasa yang berdasarkan kriteria: 

- Penatalakasanaan yang tepat dengan rancangan tindakan yang dibuat 

sesuai atas indikasi. 

- Praktis dalam penatalaksanaannya. 

- Mempertimbangkan cost effectiveness 

Dalam islam diwajibkan untuk menuntut berbagai macam ilmu yang memberi 

manfaat dan dapat menuntun umatnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

kehidupan dunia. Hal tersebut di tujukan agar setiap muslim dapat mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat membawa kemajuan bagi segenap 

manusia yang ada di dunia ini dalam batasan yang di ridhai oleh Allah swt (Mulyono, 

2009).  Berikut ayat Al-Qur’an yang menunjukkan agar umat Islam mau menuntut 

ilmu.  
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Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. (Q.s. Al-Mujadalah (58) : 
11) 
 

Maka dari itu, penulis juga akan membahas kewajiban menuntut ilmu 

menurut agama Islam. Luasnya ilmu pengetahuan yang dimiliki akan semakin baik 

pula pengetahuan tentang kewajiban menjaga kesehatan agar mengurangi risiko 

perburukan keadaan penderita demam berdarah dengue (DBD). Dengan mengetahui 

pertolongan pertama demam berdarah dengue yang tepat, akan meningkatkan 

kesejahteraan serta kemaslahatan masyarakat. 

 

I.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah mencari tahu pengetahuan masyarakat tentang pertolongan pertama DBD. 

  

I.3 PERTANYAAN PENELITIAN 

1. Bagaimanakah pengetahuan masyarakat tentang pertolongan pertama DBD di      

kelurahan Sumur Batu, Jakarta Pusat? 

2. Bagaimanakah pengetahuan masyarakat di Kelurahan Sumur Batu, Jakarta Pusat 

tentang pertolongan pertama DBD  menurut sudut pandang Islam? 

 

I.4 TUJUAN PENELITIAN 

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tentang pertolongan pertama 

DBD dari sudut pandang Kedokteran dan Islam? 
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I.5 MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan pengetahuan masyarakat tentang 

Pertolongan Pertama DBD agar tidak terjadinya perburukan keadaan DBD. 

2. Manfaat bagi peneliti 

Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman 

berharga dalam pendidikan khususnya mengenai Pertolongan DBD. 

3. Manfaat bagi Universitas 

Memberi masukan atau tambahan informasi dan data terbaru untuk mahasiswa 
dalam melakukan penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


