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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dengue merupakan penyakit yang disebabkan virus dan ditransmisikan 

oleh nyamuk dan cepat menyebar di seluruh dunia. World Health Organization  

(2009) memperkirakan 50 juta manusia terinfeksi virus dengue, dan 2,5 milyar 

penduduk dunia hidup di negara endemis infeksi dengue. Konferensi dunia yang 

dilakukan WHO, World Health Assembly resolution (2005), memasukkan dengue 

sebagai salah satu penyakit yang dapat menyebabkan kejadian emergency pada 

masyarakat dan merupakan kewajiban seluruh dunia untuk mengurangi 

penularan penyakit ini.    

Di Asia Tenggara, sejak tahun 2000, morbiditas dengue meningkat 

sangat pesat. Pada tahun 2005, WHO Global Outbreak Alert and Response 

Network (GOARN), melaporkan adanya peningkatan mortalitas penderita dengue 

sampai 3,55 % di Timor Leste. Di Indonesia, dimana 35% penduduk tinggal di 

pedesaan, 150.000 kasus infeksi dengue ditemukan pada 2007.  Tingginya 

kasus infeksi dengue pada tahun 2007 dilaporkan sebagai angka kejadian 

tertinggi yang pernah dicatat dimana mortalitas dengue saat itu mencapai 1%.  

Manifestasi klinik dari infeksi virus dengue bervariasi mulai tanpa gejala 

atau asimtomatik, gejala ringan sampai fatal. Demam Dengue atau Dengue 

Fever merupakan manifestasi klinik ringan sedangkan Demam Berdarah Dengue 

yang ditandai dengan keluarnya cairan intravaskular ke ekstravaskuler (plasma 

leakage) dan Dengue Shock Syndrom merupakan manifestasi klinik yang berat 

(Sutaryo, 1998) 
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Diagnosis infeksi dengue saat ini dapat ditegakkan dengan dua cara yaitu 

melalui gejala klinis dan melalui diagnosis laboratorium. Diagnosis menggunakan 

gejala klinis saja tidak dapat digunakan untuk memastikan infeksi dengue. 

Diagnosis laboratorium merupakan gold standart yang menjadi pijakan diagnosis 

infeksi penyakit ini (Sutaryo,1998). 

Dua metode dasar untuk menegakkan diagnosis laboratorium infeksi 

dengue adalah pendeteksian antibodi anti-dengue (serologi) dan pendeteksian 

virus dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) (WHO,1997). Terdapat 

lima jenis uji serologis yang bisa dipakai untuk menentukan adanya infeksi 

dengue yaitu uji hemaglutiasi inhibisi, uji komplemen fiksasi, IgM ELISA, NS1 Ag 

Test dan IgG ELISA (Sri Rezeki, dkk, 1999). Terdapat banyak kelemahan uji 

serologis pada praktek nyata di komunitas. Kelemahan tersebut terjadi karena 

adanya reaksi silang dengan arbovirus lain, biaya yang mahal dan prosedur 

pengerjaan yang tidak mudah dilakukan karena hampir semua uji laboratorium 

memerlukan metode infasif. 

Terdapat berbagai macam media yang dapat digunakan untuk deteksi 

virus dengue dalam praktek sehari-hari. Media yang dapat digunakan antara lain 

pada jaringan autopsi, sampel serum dan cairan serebrospinal (WHO, 1997). Uji 

serologis yang digunakan di laboratorium pada umumnya hingga saat ini adalah 

menggunakan sampel darah penderita.  

Pengambilan darah untuk diagnosis dengue pada anak-anak memiliki 

banyak kendala, diantaranya anak-anak takut terhadap prosedur pengambilan 

darah, membutuhkan teknisi yang terlatih, dan sebelum pemeriksaan harus ada 

perlakuan untuk memisahkan serum dan plasma (Cuzzubo, et al, 1998). Hal ini 



3 
 

 
 

merupakan kendala tersendiri bagi ketepatan dokter atau ahli medis lain untuk 

melakukan diagnosis pasti Demam Berdarah Dengue pada anak-anak.  

Peneliti mencermati bahwa diagnosis Demam Berdarah Dengue dengan 

menggunakan media saliva tentunya layak untuk dikembangkan. Saliva sebagai 

media diagnosis Demam Berdarah Dengue diarahkan pada identifikasi 

terdapatnya antibodi  IgA dalam kadar tertentu. Penggunaan saliva sebagai 

media diagnosis Demam Berdarah Dengue didasari pada pertimbangan bahwa 

cara pengambilan saliva pada anak tidak invasif dan menakutkan, lebih 

ekonomis dan menghindari resiko penularan penyakit lewat jarum suntik (Suardji, 

1996) serta pengiriman spesimen tanpa pelindungan suhu dingin asalkan 

ditambahkan antibiotika dan anti-fungi dalam medium. Penelitian-penelitian 

sebelumnya juga telah dilakukan untuk uji kadar IgM dan IgG pada saliva 

penderita Demam Berdarah Dengue (Cuzzobo,et al, 1998)  

1.2. Rumusan masalah 

1.  Apakah sIgA hasil isolasi dari saliva anak penderita DBD bersifat 

immunogenik yaitu mampu menginduksi anti-sIgA pada serum darah 

kelinci? 

2.  Bagaimana sensitifitas anti-sIgA yang berlabel AP (Alkali Phospatase) 

dalam mendeteksi sIgA saliva penderita DBD?  

1.3. Tujuan 

1.  Mengetahui bahwa sIgA hasil isolasi dari saliva anak penderita DBD 

bersifat imunogenik yaitu mampu menginduksi anti-antibodi sIgA pada 

serum darah kelinci. 
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2.  Mengetahui sensitifitas anti-antibodi sIgA yang berlabel AP (Alkali 

Phospatase) dalam mendeteksi sIgA saliva penderita DBD.  

1.4. Luaran yang Diharapkan 

Karya tulis ini dibuat dengan harapan dapat terciptanya metode mutakhir 

untuk menegakkan diagnosis Demam Berdarah Dengue dengan pijakan reaksi 

anti-antibodi sIgA hasil antibodi poliklonal dan sIgA spesifik saliva pada pasien 

anak penderita Demam Berdarah Dengue sehingga memudahkan diagnosis 

DBD pada anak yang akurat, mudah dilakukan, biaya yang murah serta tidak 

invasif. 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Akademis 

Menambah khasanah konsep dasar tentang mekanisme imunologi 

penderita DBD khususnya peningkatan IgA spesifik sebagai penanda DBD dan 

sebagai pendekatan diagnostik DBD yang efektif namun tidak invasif. 

1.5.2.  Manfaat Klinis 

Menciptakan suatu alat diagnostik DBD yang efektif namun tidak invasif 

dengan mendeteksi reaksi anti - antibodi sIgA dan sIgA saliva pada pasien anak 

sehingga mampu meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. 

 


