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INTISARI

Latar  Belakang: Di  Indonesia,  pada  tahun  2016,  Kementrian  Kesehatan  RI
mencatat jumlah kasus DBD pada bulan Januari-Februari sebanyak 8.487 kasus
dengan jumlah kematian 108 orang. Golongan terbanyak yang mengalami DBD di
Indonesia adalah mereka dengan usia 5-14 tahun yang mencapai 43,44% dan usia
15-44 tahun mencapai 33,25%. Setiap tahunnya terdapat lebih dari 250.000 kasus
DBD dan SSD dari 50 juta kasus infeksi dengue. Sindrom Syok Dengue adalah
sindrom penyakit infeksi virus dengue yang bermanifestasi satu atau lebih dari
tanda  seperti  kebocoran  plasma  dan  atau  akumulasi  cairan  dengan  atau  tanpa
distres  pernafasan,  perdarahan  berat,  dan  atau  kerusakan  organ  yang  berat.
Disamping itu, nadi dan tekanan darah pasien tidak dapat diukur.
Tujuan:  Tujuan  dari  penelitian  yang  ingin  dicapai  penulis  adalah  untuk
mengetahui ada tidaknya hubungan antara status gizi terhadap kejadian Sindrom
Syok Dengue pada anak usia 0-14 tahun  dalam kurun waktu Januari-Desember
2016-2017 di RS PKU Muhammadiyah Bantul.
Metode:  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  observasional  analitik  dengan
pendekatan cross sectional.
Hasil dan Pembahasan: Hasil analisis bivariat dengan menggunakan chi square
menunjukkan adanya hubungan antara status gizi dengan Sindrom Syok Dengue
(SSD). Status gizi yang berpengaruh adalah status gizi lebih (p=0,000, RR=2,42
CI=1,57-3,73). Faktor lain yang berhubungan adalah jumlah hematokrit  ≥42%
(p=0,002, RR=1,929 CI=1,2-3,08). Hasil analisis multivariat menunjukkan status
gizi lebih dan jumlah hematokrit  ≥42% merupakan faktor prediktor SSD pada
anak (p=0,000, RR=4,791 CI=2,18-10,532; p=0,042, RR=2,37 CI= 1,034-5,433).
Kesimpulan: Terdapat hubungan antara status gizi dengan Sindrom Syok Dengue
(SSD) pada anak usia  0-14 tahun di  RS PKU Muhammadiyah Bantul  periode
Januari-Desember 2016-2017.
Kata Kunci: Status gizi, Sindrom Syok Dengue (SSD), Demam Berdarah Dengue
(DBD).
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ABSTRACT

Introduction: In Indonesia, the Ministry of Health recorded the number of dengue
fever cases from January to February of 8,487 cases with a total of 108 deaths in
2016. The highest number of dengue fever in Indonesia is occurred in children
aged 5-14 years that reaches 43.44% and adults aged 15-44 years which reaches
33.25%.  Each  year,  there  are  more  than  250,000  cases  of  dengue  fever  and
Dengue Shock Syndrome (DSS) from 50 million cases of dengue infection. Dengue
Shock Syndrome (DSS) is a dengue virus infection syndrome that manifests one or
more  of  the  signs  such as  plasma leakage and/or  fluid  accumulation  with  or
without  respiratory  distress,  heavy  bleeding,  and/or  severe  organ  damage.  In
addition,  the  pulse  and blood pressure  of  the  patients  who suffered  from this
syndrome cannot be measured.
Objective:  The  purpose  of  this  research  is  to  determine  whether  there  is  a
correlation between nutritional status and Dengue Shock Syndrome in children
aged  0-14  years  in  the  period  of  January-December  2016-2017  in  PKU
Muhammadiyah Bantul Hospital.
Method: The type of this research is analytic observational research with cross
sectional approach.
Findings  and  Discussion:  The  results  of  bivariate  analysis  using  chi  square
showed a correlation between nutritional  status with Dengue Shock Syndrome
(DSS). The influential nutritional status is over nutritional status (p = 0.000, RR
= 2.42 CI  = 1.57-3.73).  In  addition,  another  related  factor  is  the  amount  of
hematocrit of ≥ 42% (p = 0.002, RR = 1.929 CI = 1.2-3.08). Furthermore, the
result of multivariate analysis shows that over nutritional status and hematocrit
amount of ≥ 42% are the predictor factors of Dengue Shock Syndrome (DSS) in
children (p = 0.000, RR = 4.791 CI = 2.18-10.532; p = 0.042, RR = 2.37 CI =
1.034-5.433) .
Conclusion: There is a correlation between nutritional status and Dengue Shock
Syndrome (DSS)  in  children  aged 0-14 years  in  PKU Muhammadiyah Bantul
Hospital in January-December 2016-2017.
Keywords:  Nutritional  status,  Dengue  Shock  Syndrome  (DSS),  Dengue
Hemorrhagic Fever.



PENDAHULUAN

Menurut Direktorat  Jenderal

P2PL  Kemenkes  RI  tahun  2013,

Provinsi  DI  Yogyakarta  termasuk

dalam  5  peringkat  tertinggi  dengan

insidence  rate  (IR)  DBD  sebesar

62,25  tiap  100.000  penduduk.  Pada

tahun  2013  terdapat  kasus  DBD

sebanyak 915 dan pada  tahun 2014

terdapat  418  kasus.  Tahun  2016

terdapat kasus DBD sebanyak 1.706

dangan 13 kematian, sedangkan di 3

minggu  awal  tahun  2017  tercatat

sebanyak  53  kasus  DBD.1 Penyakit

DBD  memiliki  peluang  5%  untuk

menyebabkan kematian,  namun jika

berkembang  menjadi  SSD  angka

kematian  akan  meningkat  menjadi

40-50%. 

Beberapa  faktor  yang  dapat

mempengaruhi  morbiditas  dan

mortalitas  DBD  di  berbagai  negara

antara  lain  status  umur  penduduk,

kepadatan vektor, tingkat penyebaran

virus  dengue,  prevalensi  serotipe

virus  dengue  dan  kondisi

meteorologis.  Terdapat  penelitian

yang  menyatakan  bahwa  kejadian

DBD  dan  SSD  jarang  terjadi  pada

anak-anak yang malnutrisi dan sering

terjadi pada anak dengan nutrisi baik

hingga obesitas. Kejadian SSD pada

anak  dengan  obesitas  berkisar  4,9

kali  dibandingkan dengan anak non

obesitas.  Secara  global  prevalensi

overweight meningkat  jumlahnya

pada  anak-anak.  Prevalensinya

meningkat  pada  tahun  1990-2014

dari 4,8% menjadi 6,1%.2  Sedangkan

secara nasional masalah berat badan

berlebih  pada  anak usia  5-12 tahun

masih  tinggi  yakni  18,8%,  dimana

overweight   sebesar  10,8%  dan

obesitas  sebesar  8,8%,  sedangkan

prevalensi  berat  badan  kurang



mencapai 11,2% yang terdiri dari 4%

sangat kurus dan 7,2% kurus.3

Demam  dengue  disebabkan

oleh  infeksi  virus  dengue  yang

disebarkan melalui vektor utamanya

yaitu Aedes aegypti. Didalam genom,

terdapat sebuah  single open reading

frame  (SORF)  yang  mengkode  2

macam  protein,  yaitu  protein

struktural dan nonstruktural. Genom

virus  dengue  menyandi  10  produk

gen:  C  (capsid),  prM  (matrix),  E

(envelope),  dan  protein-protein

nonstruktural  termasuk  NS-1,  NS-

2A,  NS-2B,  NS-3,  NS-4A,  NS-4B,

dan  NS-5.4 Protein  E  berinteraksi

dengan  reseptor  seluler  sehingga

memprakarsai  proses  masuknya

virus,  rangkaian  asam  aminonya

menentukan  aktivitas  penetralisiran

antibodi  yang menggolongkan  virus

dengue ke dalam 4 serotipe diatas.

Sel-sel  utama  yang  menjadi

target virus adalah monosit/makrofag

dan  limfosit.  Setelah  monosit

menjadi  sel  target,  virus  dengue

mampu menginduksi makrofag untuk

memproduksi  enzim  Phospholipase

A2 (PLA2). PLA2 merupakan enzim

yang  menghidrolisis  fosfolipid

membran menjadi  lysophospholipids

(LysoPL)  dan  asam  lemak  bebas.

PLA2  berikatan  dengan  protein

tubuh  mengaktivasi  metabolisme

asam  arakhidonat,  menginduksi

biosintesis  eikasinoid  seperti

prostasiklin,  tromboksan,

prostaglandin, dan leukotrien. Situasi

ini  mendorong  terjadinya

perembesan plasma yang berpotensi

untuk sebabkan SSD.5

Infeksi  virus  terhadap  sel

monosit  tersebut  juga  menyebabkan

produksi  mediator  yang

mempengaruhi  fungsi  sel  endotel



yaitu  TNF-α  yang  dapat

mempengaruhi  permeabilitas  sel-sel

endotel tersebut. Infeksi dengue juga

menginduksi  maturasi  daripada  sel

dendrit  yang  selanjutnya  dapat

memicu  ekspresi  enzim-enzim

matrix metalloprotease, MMP-2 dan

MMP-9,  berperan  dalam

meningkatkan  permeabilitas  yang

berakibat  kebocoran  plasma  dan

perdarahan.6

Gambaran  kondisi  beratnya

dengue terdiri  dari:  (1)  peningkatan

hematokrit  merupakan  penanda

peningkatan  permeabilitas  kapiler

yang akan berujung pada kebocoran

plasma,  kondisi  klinis  akumulasi

cairan  dengan  distres  pernapasan

dapat  terjadi  pada  SSD,  (2)

perdarahan  merupakan  petanda

adanya  gangguan  koagulasi  yang

dapat  berujung  koagulan

intravaskular  diseminata,  (3)

gangguan  organ  merupakan  suatu

kondisi  beratnya  DBD  yang  dapat

berujung  terjadinya  MODS

( multiple  organ  dysfunction

syndrome)  dengan  kondisi  klinis

gangguan  hati-  nilai  SGOT  atau

SGPT  >1000,  gangguan  kesadaran

dan  gangguan  jantung,  dapat

diperberat dengan translokasi bakteri

ataupun infeksi sekunder yang dapat

berkembang  menjadi  sepsis.5,6 Dari

pernyataan  diatas,  peneliti  ingin

meneliti hubungan antara status gizi

dan  kejadian  sindrom  syok  dengue

pada  anak  usia  0-14  tahun  di  RS

PKU Muhammadiyah Bantul periode

Januari-Desember 2016-2017.

METODE PENELITIAN

Penelitian  ini  menggunakan

desain penelitian  cross-sectional dan

bersifat  observasional  analitik  yang

dilakukan pada bulan April  2018 di

RS  PKU  Muhammadiyah  Bantul.



Pengambilan  subyek  menggunakan

metode  consecutive  sampling.

Jumlah subyek yang diambil  adalah

130  pasien.  Subyek  penelitian  ini

adalah  anak  usia  0-14  tahun  yang

menderita  DBD  dan  SSD  periode

Januari-Desember 2016-2017 dengan

instrumen  penelitian  berupa  data

rekam medis pasien tersebut. Subyek

harus memenuhi kriteria inklusi dan

eksklusi.  Kriteria  inklusi  adalah

pasien  anak  usia  ≤14  tahun  yang

terdiagnosis  klinis  DBD  dan  SSD

sesuai  dengan  pedoman  yang

digunakan oleh dokter spesialis anak

di  RS PKU Muhammadiyah Bantul

periode  Januari-Desember  2016-

2017.  Kriteria  eksklusi  berupa  data

rekam medis yang tidak lengkap dan

pasien  DBD dan SSD anak dengan

penyakit  berat  seperti  penyakit

jantung  bawaan,  sepsis,  hemofilia,

dan  koagulan  intravaskular

diseminata.  Data  yang  diambil

kemudian  diolah  dan  dianalisis

dengan  uji  chi-square serta

ditampilkan  dalam bentuk  tekstural,

grafikal dan tabular.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di RS

PKU  Muhammadiyah  Bantul  pada

bulan  April  2018.  Karakteristik

sampel,  hasil  analisis  bivariat  dan

multivariat  pada  penelitian  ini

disajikan pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 1. Karateristik Dasar Subjek Penelitian

Variabel Frekuensi Persentase (%)
Usia

 0-5 tahun
 6-14 tahun

52
78

40
60

Jenis Kelamin
 Laki-laki
 Perempuan

72
58

55,4
44,6



Status Gizi
 Lebih
 Tidak lebih

70
60

53,8
46,2

Jumlah Trombosit
 < 50.000
 ≥ 50.000

20
110

15,4
84,6

Jumlah Hematokrit
 ≥ 42%
 < 42%

85
45

65,4
34,6

Derajat DBD
 DBD dengan syok/DSS
 DBD tanpa syok

65
65

50
50

Tabel 2. Hasil Analisis Bivariat

Variabel SSD NonSSD p-value RR CI
(95%)Fr % fr %

Usia
 0-5 tahun
 6-14 tahun

0,073 0,716 0,488-1,05821 40,4 31 59,6
44 56,4 34 43,6

Jenis Kelamin
 Laki-laki
 Perempuan

0,724 1,064 0,751-1,50837 51,4 35 48,6
28 48,3 30 51,7

Status Gizi
 Lebih
 Tidak lebih

0,000* 2,420 1,570-3,73048 68,6 22 31,4
17 28,3 43 71,7

Jumlah
Trombosit
 <50.000
 ≥50.000

14 70 6 30
0,052 1,510 1,064-2143

51 46,4 59 53,6
Jumlah
Hematokrit
 ≥42%
 <42%

0,002* 1,929 1,208-3,08051 60 34 40

14 31,1 31 68,9

*nilai p < 0,05

Tabel 3. Hasil Analisis Multivariat

Variabel Kategori p-value RR CI (95%)

Status Gizi Lebih 0,000* 4,791 2,180-10,532



Jumlah Hematokrit ≥ 42% 0,042* 2,370 1,034-5,433

*nilai p < 0,05

Pada  penelitian  ini

didapatkan  hasil  terdapat  hubungan

antara  status  gizi  terhadap  kejadian

SSD  pada  anak.  Pada  status  gizi,

status  gizi  lebih  memiliki  jumlah

yang  lebih  besar  yaitu  70  orang

(53,8%)  dibandingkan  status  gizi

tidak lebih dengan jumlah 60 orang

(46,2%).  Pada  analisis  bivariat

dengan  menggunakan  chi-square,

didapatkan  p=0,000  (RR=  2,420).

Kemudian  pada  analisis  multivariat

didapatkan hasil  p=0,000. Dari hasil

tersebut  maka  hipotesis  diterima

karena  p-value kurang  dari  0,05

dimana hal ini menunjukkan adanya

perbedaan bermakna angka kejadian

Sindrom  Syok  Dengue  antara  anak

dengan  status  gizi  lebih  dan  gizi

tidak  lebih,  serta  terdapat  angka

kejadian Sindrom Syok Dengue pada

anak  gizi  lebih/gemuk,  lebih  besar

dari pada anak gizi tidak lebih di RS

PKU  Muhammadiyah  Bantul.  Nilai

RR  yang  didapatkan  adalah  4,791

sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa

status  gizi  lebih  4,791  kali  lebih

berisiko  menyebabkan  SSD  pada

anak dibandingkan dengan status gizi

tidak lebih.

Hasil  penelitian  ini  sesuai

dengan  penelitian  Saniathy  dkk

menunjukkan  proporsi  pasien

obesitas  yang  mengalami  SSD

sebesar  78,9%,  sedangkan  pasien

non-obese  yang  mengalami  SSD

sebesar  42,4%  (p=0,005).  Anak



dengan obesitas  memiliki  risiko 4,9

kali  lebih  besar  menderita  SSD

dibandingkan  dengan  anak  yang

tidak  obesitas.8 Hasil  penelitian  ini

juga  sesuai  dengan  penelitian  yang

dilakukan  Permatasari  (2012)  yang

menunjukkan anak dengan gizi lebih

yang  mengalami  SSD  mencapai

54,5% sedangkan  anak  dengan  gizi

baik  dan  kurang  yang  mengalami

SSD  sebesar  26,3%.  Dengan  nilai

rasio  odds  3,36  (p=0,013)  yang

berarti  risiko SSD pada anak status

gizi  lebih  3,4  kali  lebih  besar

dibandingkan dengan status gizi baik

dan kurang (CI 95% 1,28-8973).9

Hal  ini  menunjukkan  status

nutrisi  mempengaruhi  derajat  berat

ringannya  suatu  penyakit

berdasarkan teori  imunologi  dimana

gizi baik dapat meningkatkan respon

antibodi. Pada infeksi dengue, reaksi

antigen dan antibodi yang berlebihan

dapat  memperparah  penyakit.  Pada

anak  dengan  gizi  lebih  (overweight

dan  obesitas)  terjadi  penumpukan

jaringan  lemak  karena  peningkatan

jumlah dan besar  sel  adiposit.  Pada

jaringan  lemak  tersebut,  jaringan

lemak putih yang mensekresikan dan

melepaskan  sitokin  pro-inflamasi

TNFα,  IL-1β,  IL-6  dan  IL-8.

Peningkatan CD4/CD8 dan produksi

sitokin yang berlebihan pada infeksi

dengue  akan  mempengaruhi  derajat

keparahan  permeabilitas  pembuluh

darah. Karena cadangan lemak lebih

banyak  dan  lemak  memiliki

kandungan air yang sedikit sehingga

jika  terjadi  perdarahan  maka  tubuh

akan cepat mengalami syok.8

Keadaan obesitas  merupakan

suatu  keadaan  inflamasi  kronis

derajat rendah. Dimana pada keadaan

ini,  terjadi  peningkatan  penanda

inflamasi  seperti  IL-6,  IL-8,  leptin,



CRP,  PAI-I  dan  haptoglobin  yang

sebagian  diproduksi  oleh  jaringan

adiposa. TNFα yang juga diproduksi

oleh  jaringan  adiposa  menyebabkan

peningkatan  produksi  dari  sitokin

Th2  seperti  IL-4  dan  IL-5.  Oleh

karena  itu,  peningkatan  sitokin-

sitokin  ini  dapat  menyebabkan

kejadian DBD dengan mengaktifkan

makrofag berdasarkan teori infection

enhancing  antibody dan  teori

mediator  dan  akan  melepaskan

sitokin yang memiliki sifat vasoaktif

atau  prokoagulasi  diantaranya  IL-1,

IL-6, TNFα, serta Platelet Activating

Factor  (PAF).  Mediator  ini  yang

akan memepengaruhi sel-sel endotel

dan  sistem  hemostatik  dan

menyebabkan kebocoran plasma dan

perdarahan.9

Dilihat  dari  komposisi

tubuhnya,  anak  dengan  status  gizi

lebih memiliki cadangan lemak yang

lebih  banyak.  Lemak  memiliki

kandungan  air  yang  lebih  sedikit

yaitu  sebanyak  10%.  Kurangnya

kandungan  air  yang  lebih  sedikit

pada anak dengan gizi lebih, apabila

terjadi perdarahan, dapat lebih cepat

mengalami syok.10

Berdasarkan  jenis  kelamin,

didapatkan persentase laki-laki lebih

besar  yaitu  sebanyak  72  orang

(55,4%) dan perempuan sebanyak 58

orang  (44,6%).  Dan  pada  penderita

SSD,  jenis  kelamin  laki-laki

memiliki  jumlah yang lebih  banyak

yaitu 37 orang (51,4%) dibandingkan

jenis  kelamin  perempuan  yaitu  28

orang (48,3%).  Distribusi  ini  sesuai

dengan  penelitian  yang  dilakukan

Permatasari  (2012)  yang

mendapatkan  bahwa  distribusi  jenis

kelamin  pada  laki-laki  51  orang

(52%)  lebih  banyak  dibandingkan

dengan  anak  perempuan  47  orang



(45,4%) dari 98 kasus. Pada analisis

bivariat  dengan  menggunakan  chi-

square didapatkan  nilai  p=0,724

yang  menunjukkan  bahwa  tidak

terdapat  perbedaan  bermakna

mengenai  jenis kelamin pada kedua

kelompok penelitian. Hasil ini sesuai

dengan  penelitian  yang  dilakukan

oleh  Saniathy  et  al (2009)  bahwa

tidak  ada  perbedaan  jenis  kelamin

pada  kejadian  DBD  derajat  ringan

maupun berat.8

Namun  menurut  penelitian

yang  dilakukan  Setiawati  (2011)

menyatakan  bahwa  tiga  studi

independen  di  India  dan  Singapura

menemukan  bahwa  pasien  laki-laki

hampir  dua  kali  lebih  besar

mengalami  SSD.  Hal  ini  dapat

disebabkan  karena  pada  laki-laki

lebih  rentan  terhadap  infeksi

dibandingkan  anak  perempuan,

karena  pada  perempuan  produksi

imunoglobulin  dan  antibodi  secara

genetika dan hormonal  lebih efisien

dibandingkan laki-laki.11 Selanjutnya,

pada  analisis  multivariat,  variabel

jenis  kelamin  tidak  terdapat  pada

langkah  akhir  analisis  tersebut.

Sehingga variabel ini bukan menjadi

suatu prediktor  kejadian SSD pada

anak. 

Berdasarkan  data  pada

penelitian  ini,  didapatkan  jumlah

pasien  DBD  dan  SSD  terbanyak

terdapat  pada  anak  dengan  rentang

usia  6-14  tahun  sebanyak  78 orang

(60%), yang selanjutnya diikuti anak

dengan  rentang  usia  0-5  tahun

sebanyak 52 orang (40%). Dan pada

penderita  SSD,  rentang  usia  6-14

tahun  lebih  banyak  yakni  44  orang

(56,4%) dibandingkan dengan usia 0-

5 tahun sebanyak 21 orang (40,4%).

Distribusi  ini  sesuai  dengan

penelitian  yang  dilakukan  Salsabila



dkk (2017), menemukan bahwa anak

usia <12 tahun lebih sensitif terhadap

infeksi  virus  dengue,  dimana

didapatkan  data  sebanyak  108 anak

usia  <12  tahun  terserang  infeksi

dengue,  dan sebanyak 28 anak usia

≥12 tahun terserang infeksi dengue.12

Hal ini juga diperkuat oleh penelitian

yang  dilakukan  Soegijanto  (2012)

menemukan bahwa 72% pasien yang

dirawat  di  rumah sakit  adalah  anak

sekolah  dan  hanya  28%  yang

dibawah 5 tahun.13

Dari  analisis  bivariat,

didapatkan  nilai  p=0,073,  sehingga

dapat  disimpulkan  bahwa  bahwa

tidak  terdapat  perbedaan  bermakna

antara  usia  dan  kejadian  SSD  pada

anak.  Sebanding  dengan  hasil

analisis  multivariat,  dimana  usia

tidak  menjadi  faktor  prediktor

terjadinya  SSD  pada  anak.  Namun

pada  umumnya  pasien  yang

menderita DBD berusia dibawah 10

tahun  dengan  kejadian  SSD

terbanyak  pada  usia  6-10  tahun.

Karena pada anak yang lebih muda,

endotel  pembuluh  kapiler  menjadi

rentan  terjadi  pelepasan  sitokin

sehingga mudah terjadi  peningkatan

permeabilitas kapiler.4

Berdasarkan  data  variabel

jumlah  trombosit,  didapatkan  anak

dengan  jumlah  trombosit

<50.000/mmk memiliki jumlah yang

lebih sedikit yaitu 20 orang (15,4%)

dibandingkan  dengan  jumlah

trombosit  ≥50.000/mmk  yaitu  110

orang (84,6%) dari  130 kasus  yang

ditemukan.  Pada  analisis  bivariat

dengan  menggunakan  chi-square,

didapatkan  hasil  p=0,052,  sehingga

dapat  disimpulkan  bahwa  pada

penelitan  ini  jumlah  trombosit

<50.000/mmk  tidak  memberikan

perbedaan  bermakna  pada  kejadian



SSD  pada  anak.  Hasil  yang  tidak

bermakna ini bisa menjadi salah satu

kelemahan  penelitian,  karena

menggunakan desain cross sectional.

Selain  itu,  bisa  disebabkan  faktor

lain,  yaitu  dininya  diagnosa  dan

penanganan  sehingga  pasien  tidak

mencapai syok.

Berbanding  terbalik  dengan

penelitian  yang  dilakukan  oleh

Tantracheewathon  dkk  (2011)  yang

menunjukkan  nilai  p=0,006  pada

hasil  analisis  bivariat  dari  jumlah

trombosit  ≤50.000/mmk,  sehingga

pada  penelitian  tersebut  menjadi

faktor  risiko  terjadinya  SSD.  Pada

infeksi  virus  dengue,  maka  akan

menyebabkan  jejas  vaskuler  yang

menyebabkan  melekatnya  trombosit

pada  dinding  endotel  yang  pada

keadaan  normal  tidak  terjadi.

Semakin  kecil  jejas  yang

ditimbulkan,  maka  makin  sedikit

pula  penurunan  jumlah  trombosit

yang  terjadi  pada  pasien  DBD

maupun DSS, begitu sebaliknya.15

Dan pada analisis multivariat,

variabel  jumlah  trombosit

<50.000/mmk  tidak  menjadi  faktor

prediktor  bagi  terjadinya  SSD pada

anak  dengan  nilai  p=0,088.  Namun

yang perlu diperhatikan adalah nilai

RR  jumlah  trombosit  <50.000/mmk

2,722.  Sehingga  jumlah  trombosit

<50.000/mmk  2,722  kali  lebih

berisiko  untuk  menyebabkan  SSD

pada  anak  dibandingkan  dengan

jumlah  trombosit  ≥50.000/mmk.

Perubahan hemostasis pada DBD dan

SSD  melibatkan  tiga  faktor  yaitu

perubahan vaskuler, trombositopenia

dan  kelainan  koagulasi.13  Penelitian

yang  dilakukan  oleh

Tantracheewathon  dkk  pada  tahun

2011  yang  menyebutkan  bahwa

jumlah  trombosit  <50.000/mmk



merupakan prediktor bagi terjadinya

SSD.  Trombositopenia  merupakan

kelainan  hematologis  yang

ditemukan  pada  sebagian  besar

penderita  DBD.  Nilai  trombosit

menurun  pada  masa  demam  dan

mencapai  nilai  terendah  pada  masa

renjatan.15

Pada  tabel  1,  diketahui

jumlah pasien yang memiliki jumlah

hematokrit ≥42% sebanyak 85 orang

(65,4%)  dan  jumlah  hematokrit

<42%  sebanyak  45  orang  (34,6%).

Dari  analisis  bivariat,  didapatkan

nilai p=0,002 dengan nilai RR 1,929.

Sehingga  dapat  disimpulkan  jumlah

hematokrit  ≥42%  menunjukkan

hubungan  yang  signifikan  dengan

SSD  pada  anak,  dan  jumlah

hematokrit  ≥42%  1,929  kali  lebih

berisiko  menyebabkan  SSD

dibandingkan  dengan  jumlah

hematokrit  >42%.  Pada  analisis

multivariat, jumlah hematokrit ≥42%

memiliki  nilai  p=0,000  yang  dapat

disimpulkan  bahwa  variabel  ini

menjadi  faktor  prediktor  terjadinya

SSD  dan  sesuai  dengan  penelitian

yang  dilakukan  oleh

Tantracheewathon dkk (2011).14

Nilai  hematokrit  yang  tinggi

dikaitkan dengan kebocoran plasma.

Makin besar kebocoran plasma yang

terjadi,  maka  makin  tinggi  nilai

hematokritnya  dan  dapat  mencapai

puncaknya  saat  terjadi  syok.

Hemokonsentrasi  yang  ditandai

dengan peningkatan hematokrit 20%

atau  lebih  mencerminkan  adanya

peningkatan  permeabilitas  kapiler,

perembesan plasma dan berhubungan

dengan  beratnya  penyakit.  Namun

kadar  hematokrit  juga  dapat

dipengaruhi  oleh  penggantian  dini

volume,  intake  kurang,  loss,

dehidrasi dan perdarahan.16
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KESIMPULAN DAN SARAN

Pada  penelitian  ini,  dapat

diambil kesimpulan bahwa status gizi

berpengaruh terhadap kejadian  SSD

pada  anak  usia  0-14  tahun  di  RS

PKU Muhammadiyah Bantul periode

Januari-Desember  2016-2017

(p<0,05;  CI  95%=1,57-3,73).  Status

gizi  lebih  dapat  meningkatkan

kejadian  SSD  pada  anak  sebesar

4,791  kali  dibandingkan  dengan

status  gizi  tidak  lebih.  Jumlah

hematokrit  ≥42%  dapat

meningkatkan  kejadian  SSD  pada

anak 1,929 kali dibandingkan dengan

jumlah hematokrit <42%.

Dengan adanya penelitian ini,

diharapkan  dapat  dilakukan

peningkatan  observasi  dan

kewaspadaan  terhadap  pasien  DBD

anak  dengan  gizi  lebih  dan  jumlah

hematokrit  ≥42%  serta  mendorong

para tenaga medis untuk melakukan

skrining status gizi pada pasien anak.

Disamping  itu,  sebaiknya  rekam

medis  rumah  sakit  diperlengkap

dalam  data  antropometri,  sehingga

dapat  memudahkan  dalam

pengambilan  data  baik  untuk

kepentingan  penelitian  maupun

rumah  sakit.  Dan  diharapkan

dilakukan  penelitian  lanjut



menggunakan  jumlah  sampel  besar

serta  perluasan  lokasi  untuk

mendapatkan hasil yang lebih baik.
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