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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1  Latar Belakang 

 Kejang demam adalah kejang yang terkait dengan demam dan 

umur, serta tidak didapatkan infeksi intrakranial ataupun kelainan lain pada 

otak. Demam adalah kenaikan suhu tubuh di atas 38°C rektal atau di atas 

37,8°C aksila.  

Manifestasi kejang demam dibagi menjadi kejang demam simpleks 

dan kompleks. Kejang demam sederhana (simple febrile seizure) yaitu kejang 

demam yang berlangsung singkat kurang dari 15 menit dan umumnya akan 

berhenti sendiri. Kejang berupa umum tonik atau klonik tanpa gerakan fokal. 

Kejang demam tidak berulang dalam 24 jam, kejang jenis ini merupakan 80% 

dari seluruh kejang demam. Kejang demam komplek (complex febrile 

seizure) yaitu kejang dengan salah satu ciri kejang lama lebih dari 15 menit, 

kejang fokal atau parsial satu sisi atau kejang umum yang didahului kejang 

parsial, berulang atau lebih dari satu kali 24 jam.
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 Sekitar 2 % - 5 % kasus kejang demam terjadi pada anak.Kejadian ini 

terjadi pada rentang usia 1 bulan hingga 5 tahun dimana insiden kejadiannya 

paling banyak terjadi pada usia 14 - 18 bulan.
4
Insidensi dan prevalensi kejadian 

kejang demam di tiap – tiap negara berbeda. Insidensi kejang demam di Amerika 

Serikat dan Eropa berkisar 2 % - 5 %. Bila dibandingkan dengan Amerika Serikat 

dan Eropa, insidensi kejang demam di Asia meningkat dua kali lipat. Di Jepang 

angka insidensi kejang demam cukup tinggi yaitu berkisar 8,3 – 9 %, bahkan di 

Guam insiden kejang demam mencapai 14 %
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Menurut Penelitian Brian Chung dan Wong Virginia menunjukan 

bahwa infeksi virus merupakan penyebab terbanyak timbulnya kejang demam. 

Penelitian ini menunjukan hasil bahwa prevalensi kejang yang disebabkan oleh 

virus berkisar 40 %.
3
Penyakit-penyakit infeksi masih sering ditemukan di 

Indonesia, menurut data profil kesehatan Indonesia pada tahun 2010 menunjukan 

bahwa didapatkan 10 penyakit-penyakit yang sering rawat inap di rumah 

sakitdiataranya diare dan penyakit gastroenteritis oleh penyebab infeksi tertentu, 

demam berdarah dengue, demam tifoid dan paratifoid, pennyulit kehamilan, 

dispepsia, hipertensi esensial, cidera intrakranial, infeksi saluran pernafasan atas 

(ISPA), peneumonia
4
. Kesepuluh penyakit di atas, penyakit terbanyak disebakan 

oleh karena infeksi yang dapat bermanifestasi menjadi kejang karena penyakit-

penyakit tersebut mempunyai manifestasi klinis demam. Demam dengan 

peningkatan suhu 1°C akan dapat mengakibatkan peningkatan metabolisme basal 

10 – 15% dan peningkatan kebutuhan oksigen 20% dari kedua hal tersebut 

membuat perubahan keseimbangan pada membran sel neuron sehingga ion-ion 

Na
+
 yang normalnya berada diluar sel menjadi lebih banyak masuk kedalam sel 

sehingga terjadilah depolarisasi pada sel tersebut yang akan mengakibatkan 
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terjadinya lepasan muatan listrik pada otak sehingga terjadilah bangkitan kejang. 

Selama ini prognosis dari kejang demam dikatakan baik dan belum pernah 

dilaporkan adanya risiko kecacatan akibat komplikasi dari kejang demam dengan 

angka kematian berkisar 0,64%-0,75%. 
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Penelitian di luar negeri menyebutkan  bahwa infeksi virus telah 

menjadi faktor utama dalam kejadian kejang demam yang mencapai presentase  

40%, penelitian Briang chung dan Virgina wong  menunjukan bahwa virus 

influenza menjadi virus terbanyak yang menginfeksi anak di luar negeri yang 

bermanifestasi menjadi kejang demam dengan presentase 17%. Di luar negeri 

menunjukan bahwa penyakit infeksi virus memicu timbulnya kejang demam oleh 

karena itu, perlu dilakukan penelitian di Indonesia untuk mengetahui penyakit-

penyakit yang  menyertai pada kejang demam yang dipicu oleh karena infeksi 

virus atau infeksi non virus (penyakit-penyakit ekstrakranial) sehingga 

pengelolaan  pada pasien  tersebut dapat ditangani dengan tepat. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Penyakit-penyakit apa sajakah yang menyertai kejang demam, dan apakah jenis 

penyakit itu berpengaruh terhadap manifestasi klinis kejang demam?  

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut: Apa sajakah penyakit - penyakit yang menyertai pasien kejang demam 

di RSUP. dr. Kariadi  

1.3. Tujuan Penelitian 
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1.3.1. Tujuan Umum 

 Menganalisa penyakit - penyakit apa saja yang menyertai pasien kejang 

demam dan apakah penyakit tersebut mempengaruhi manifestasi klinis kejang demam di 

RSUP dr. Kariadi  

1.3.2.  Tujuan Khusus 

1. Mengetahui penyakit - penyakit yang menyertai pada pasien kejang demam 

2. Mengetahui perbedaan manifestasi klinis kejang demam berdasarkan jenis 

penyakit. 

3. Menegetahui penyebab infeksi penyakit yang menyertai kejang demam. 

 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat untuk ilmu pengetahuan: 

 yaitu dapat memberi informasi kepada masyarakat tentang penyakit-

penyakit apa saja yang sering menyertai kejang deman pada anak. 

 Dapat menjelaskan penyakit-penyakit apa saja yang sering menyertai pada 

pasien kejang demam di RSUP dr. Kariadi. 

1.4.2. Manfaat untuk pelayananan:  

 Meningkatkan kewaspadaan pada dokter dalam pengelolaan kejang 

demam. 

1.4.3. Manfaat untuk penelitian selanjutunya:  

 Dapat menambah referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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1.5. Orisinalitas Penelitian 

Tabel 1. Orsinalitas penelitian  

No Peneliti Judul Penelitian Desain 

Penelitian 

Hasil penelitian 

1 Brian Chung, 

Virginia Wong 

Relationship 

between five 

common viruses 

and febrile 

seizure in 

children.
3
 

Kohort  1. Infeksi Saluran 

Pernafasan Atas 

menjadai masalah 

yang sangat umum 

pada penelitian ini. 

2. Infeksi virus lebih 

sering mengenai 

pada pasieng kejang 

demam.  

 

Orisinalitas penelitian ini adalah 

1. Lokasi penelitian di Indonesia dengan pola penyakit yang berbeda dengan dinegara 

lain  

2. Metode penelitian retrospektif  selama 5 tahun. 

3. Memahami apakah ada perbedaan manifestasi klinis kejang demam yang disebabkan 

karena penyakit penyerta kejang demam.  

 

 


