
��

��

 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

PRESENTASI KASUS 

DEMAM KEJANG KOMPLEKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telah disetujui dan dipresentasikan 

Pada tanggal  19 – JANUARI – 2011 

 

 

Menyetujui 

Dokter Pembimbing 

 

 

 

(dr. DWI AMBARWATI Sp.A) 

 

 

 



��

��

BAB I 

PRESENTASI KASUS 

 

I. IDENTITAS PASIEN 

Nama   : An. A.N 

Umur   : 2 tahun 6 bulan 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Alamat   : Banaran 17/10, Butuh, Tengaran  

Masuk Rumah Sakit : 15 – Januari – 2011 

No.RM   : 112995 

 

II. ANAMNESIS 

Keluhan utama:  

Kejang dengan Demam  

Riwayat penyakit sekarang: 

Pasien datang ke IGD RSUD Salatiga kiriman puskesmas Tengaran dengan keluhan 

kejang demam. Demam dimulai siang hari (pukul 13.00 WIB) mendadak tinggi 

kemudian langsung kejang ± 5 menit seluruh tubuh, pasien tidak sadarkan diri, 

setelah kejang usai pasien menangis. Pasien dibawa ke bidan diberikan obat 

parasetamol sirup dan puyer � demam turun. Sore hari pasien meminum susu dan 

obat untuk kedua kalinya, pasien muntah seperti apa yang dimakan, kemudian tiba-

tiba panas kembali dan kejang berulang selama ± 15 menit tidak sadarkan diri. 

Kemudian dibawa ke puskesmas, sebelum dirujuk ke RSUD Salatiga. OS mengeluh 

pusing (-), nyeri kepala (-), menggigil (-), nyeri otot (-), nyeri sendi (-), riwayat 

bepergian ke daerah endemis malaria (-), ruam di ekstrimitas dan badan (-), telinga 

merah (-), nyeri telinga (-), tidak ada cairan yang keluar dari telinga, mimisan (-), gusi 

berdarah (-), nyeri ulu hati (-), mual (-), muntah (-), Batuk (+), pilek (-), nyeri 

tenggorokan (-), seseg (-). BAK dbn, frekuensi 3-4 kali sehari, warna kuning, tidak 

nyeri. BAB terakhir 1 hari SMRS, setelah 3 hari tidak BAB, konsistensi padat. diare 

(-). 
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Riwayat penyakit dahulu: 

Pasien pernah kejang sebelumnya pada usia 2 tahun. Kejang seluruh tubuh ± 5 

menit satu kali, setelah berobat ke puskesmas kejang tidak berulang. 

 

Riwayat penyakit keluarga: 

Dalam keluarga pasien tidak pernah sakit seperti ini. Demam (-). 

 

Riwayat kehamilan ibu: 

ANC dilakukan > 4 kali di bidan, keluhan selama kehamilan (-), kelainan (-). 

 

Riwayat Persalinan ibu: 

Lahir spontan di bidan, presentasi kepala, aterm , BBLC (BBL 2500gr), langsung 

menangis (+). 

 

Riwayat pertumbuhan dan perkembangan 

Pertumbuhan dan perkembangan baik dan sesuai umur.  

 

Riwayat makanan 

Asi eksklusif sampai usia 3 bulan, dilanjutkan dengan PASI. 

 

Riwayat imunisasi 

Lengkap, dilakukan di puskesmas, ibu pasien menyatakan lupa tanggal dilakukan imunisasi. 

0 bulan : BCG, Polio, Hepatitis B 

2 bulan : Polio, Hepatitis B, DPT 

4 bulan : Polio, DPT 

6 bulan : Polio, DPT 

7 bulan : Hepatitis B 

9 bulan : campak 

 

Riwayat keluarga 

Susunan keluarga: pasien adalah anak pertama dan belum mempunyai saudara 

kandung. 
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Riwayat perumahan dan sanitasi 

Pasien tinggal bersama kedua orang tua di Banaran, Butuh, Tengaran, Semarang. 

Terdapat penerangan listrik dan sumber air berasal dari sumur. Tempat tinggal pasien 

jauh dari tempat pembuangan sampah dan jalan raya. Lingkungan rumah cukup 

bersih. 

Kesan: keadaan lingkungan tempat tinggal pasien baik. 

 

III. PEMERIKSAAN FISIK 

Keadaan Umum   : Sedang 

Kesadaran    : Compos mentis 

Vital Sign    :  HR : 170 x/menit (kuat, regular) 

        Suhu: 37,3 ºC 

          RR:36 x/menit (regular) 

Data antropometri 

• Berat badan  : 13 kg 

• Tinggi badan  : 90 cm 

• Status gizi   : antara -1SD dan 1SD (gizi baik) 

 

A. Status Generalis   

1. Pemeriksaan Kepala :  

mesosefali, rambut warna hitam, distribusi merata, tidak mudah dicabut, edem 

pada muka (-/-). 
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Mata : Pupil bulat isokor, refleks cahaya langsung +/+, reflex cahaya 

tidak langsung +/+, konjungtiva anemis -/-, sklera ikterik -/-, 

mata cekung (-) 

Hidung : Bentuk normal, nafas cuping hidung -/-, sekret -/-, konka 

hiperemis (-) 

Telinga : Bentuk telinga normal, sekret -/-, nanah (-), ruam belakang 

telinga (–) 

Mulut : Mukosa mulut basah (+), hiperemis (-), sianosis (-) lidah kotor 

(-), tremor (-), koplik spot (-), stomatitis (-) 

Gigi geligi : Karies (+), tidak nyeri, perdarahan gusi (-) 

Tenggorok  : Faring hiperemis (-), tonsil hiperemis (-) membesar (-), uvula 

simetris ditengah 

2. Pemeriksaan Leher : 

Pembesaran kelenjar limfonodi (-), JVP tidak meningkat 

3. Pemeriksaan Thorak : 

Inspeksi : dada simetris, ketinggalan gerak (-), retraksi dada(-), Iktus kordis 

tidak tampak. 

Palpasi : Ketinggalan gerak (-), fokal fremitus kanan=kiri, tidak ada massa. 

 NT (-).  

Perkusi    : seluruh lapangan paru sonor dx=sn 

Auskultasi : paru: SD: Vesikuler normal, ST:  ronkhi (+), wheezing (-) 

  Cor: S1S2 murni, regular.  

4. Pemeriksaan Abdomen 

Inspeksi  : Simetris, Tidak tampak ada massa, sikatrik(-), flat, distensi (-) 

Auskultasi : Bising Usus (+) Normal 

Palpasi  : Supel, nyeri tekan (-), massa (-), hepar lien tidak teraba.  

Perkusi  : timpani (+), distensi (-) 

5. Pemeriksaan Ekstrimitas :  

Akral hangat (+), oedema (-), CRT < 2”, petechie spontan  (-), RL tes (-) 
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IV. PEMERIKSAAN PENUNJANG 

PEMERIKSAAN LABORATORIUM 

� Tanggal 16 Januari 2011 

Darah Rutin 

Leukosit  : 4,0 x 10
3
 /uL (4,5-10) 

Eritrosit   : 4,94 x 10
6
/uL (L=4,5-5,5 ; P=4-5) 

Hemoglobin : 12,6 g/dL (L=14-18 ; P=12-16) 

Hematokrit : 36,2 

MCV   : 73,4 fl (85-106) 

MCH   : 25,5 pg (28-31) 

MCHC   : 34,8 g/dl (30-35) 

Trombosit  : 121 x 10
3
 /uL (150-450) 

 

Laboratorium Elektrolit 

Natrium : 140 (135 – 155) 

Kalium : 4,4 (3,6 – 5,5) 

Klorida : 11,1 (95 – 108) 

Kalsium : 8,1 (8,1 – 10,4) 

 

V. ASSESMENT 

Observasi Kejang dan Observasi Demam 

 

VI. DIAGNOSIS BANDING  

ISPA 

Thypoid Fever   Kejang Demam Kompleks 

Infeksi Saluran Kemih   Kejang Demam Sederhana 

DF     Meningitis 

DHF    Enchepalitis 

Malaria    Epilepsi 

Campak     

OMA 
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VII. DIAGNOSIS KERJA  

Kejang Demam Kompleks 

 

VIII. PENATALAKSANAAN  

• Rawat inap  

• Medikamentosa: 

• Injeksi antibiotik : cefotaxime 2x250 mg 

• L Bio 

• Per oral: puyer: � Epexol mg 5 

• Codeine HCl mg 2 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kejang Demam 

1. Definisi 

Kejang demam adalah kejang yang berhubungan dengan demam (suhu di atas 38,4
o
C 

per rektal), tanpa adanya infeksi susunan saraf pusat atau gangguan elektrolit akut (proses 

ekstrakranial), terjadi pada anak berusia di atas 1 bulan, tanpa riwayat kejang tanpa demam 

sebelumnya
1,2

. 

 

2. Manifestasi Klinis 

Bangkitan kejang pada bayi dan anak-anak kebanyakan bersamaan dengan kenaikan 

suhu badan yang tinggi dan cepat, berkembang bila suhu tubuh mencapai 39
o
C, disebabkan 

oleh infeksi di luar susunan saraf pusat (ISPA, OMA, dll). Serangan kejang biasanya 

terjadi 24 jam pertama sewaktu demam. Kejang dapat bersifat tonik-klonik, tonik, klonik, 

fokal, atau akinetik. Berlangsung singkat beberapa detik sampai 10 menit, diikuti periode 

mengantuk singkat pasca kejang. Kejang demam yang menetap lebih dari 15 menit 

menunjukkan adanya penyebab organik seperti infeksi atau toksik dan memerlukan 

pengamatan menyeluruh
1,3

. 

 

3. Patofisiologi 

Sel dikelilingi oleh suatu membran yang terdiri dari permukaan dalam (lipid) dan 

permukaan luar (ion). Dalam keadaan normal membran sel neuron dapat dengan mudah 
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dilalui oleh ion Kalium (K
+
) dan sangat sulit dilalui oleh ion Natrium (Na

+
) dan elektrolit 

lainnya kecuali Klorida (Cl
-
). Akibatnya konsentrasi ion K dalam sel neuron tinggi dan ion 

Na rendah. Karena perbedaan jenis dan konsentrasi ion di dalam dan luar sel maka terdapat 

potensial membran sel neuron. Untuk menjaga keseimbangan potensial membran ini 

diperlukan energi dan bantuan enzim Na-K-ATP-ase yang terdapat pada permukaan sel. 

Keseimbangan potensial membran ini dapat dirubah oleh adanya: 

a. Perubahan konsentrasi ion di ekstraseluler. 

b. Rangsangan mendadak berupa mekanis, kimiawi, atau aliran listrik dari sekitarnya. 

c. Perubahan patofisiologi dari membran sendiri dari penyakit atau keturunan. 
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Gambar 1. Patofisiologi Kejang 

Pada keadaan demam, kenaikan suhu 1
o
C akan menaikan metabolisme basal 10-15% 

dan kebutuhan oksigen akan meningkat 20%. Pada seorang anak berusia  3 tahun, sirkulasi 

otak mencapai 65% dari seluruh tubuh, dibandingkan orang dewasa yang hanya 15%. Jadi 

pada kenaikan suhu tubuh tertentu, dapat terjadi perubahan keseimbangan dari membran 

sel neuron,dan dalam waktu yang singkat terjadi difusi ion K maupun Na melalui 

membran. Perpindahan ini mengakibatkan lepas muatan listrik yang besar, sehingga 

meluas ke membran sel lain melalui neurotransmitter, dan terjadilah kejang. 
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Tiap anak mempunyai ambang kejang yang berbeda. Pada anak dengan ambang 

kejang yang rendah, kejang telah terjadi pada suhu 38
o
C. Pada anak dengan ambang kejang 

yang tinggi, kejang baru terjadi pada suhu 40
o
C. Terulangnya kejang demam lebih sering 

terjadi pada anak dengan ambang kejang yang rendah, sehingga dalam penanggulangannya 

perlu diperhatikan pada suhu berapa penderita kejang
1
. 

 
Gambar 2. Patofisiologi Kejang Demam 

4. Klasifikasi Kejang Demam 

Unit Keja Koordinasi Neurologi IDAI membuat klasifikasi kejang demam pada anak 

menjadi
5
: 

a. Kejang Demam Sederhana (Simple Febrile Seizure) 

- Singkat 

- Durasi kurang dari 15 menit 

- Kejang dapat umum, tonik, dan atau klonik. 
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- Umumnya akan berhenti sendiri. 

- Tanpa gerakan fokal. 

- Tidak berulang dalam 24 jam 

b. Kejang Demam Kompleks (Complex Febrile Seizure) 

- Demam tinggi 

- Kejang lama. 

- Durasi lebih dari 15 menit. 

- Kejang fokal atau parsial satu sisi, atau kejang umum didahului kejang parsial. 

- Berulang lebih dari 1 kali dalam 24 jam. 

 

5. Langkah Diagnostik 

Dari anamnesis yang harus ditanyakan adalah adanya kejang, kesadaran, lama 

kejang, suhu sebelum/ saat kejang, frekuensi, interval, keadaan pasca kejang, penyebab 

demam di luar susunan saraf pusat. Riwayat perkembangan anak, riwayat kejang demam 

dalam keluarga, epilepsi dalam keluarga. Pertanyaan juga harus menyingkirkan penyebab 

kejang lainnya, misalnya tetanus. 

Pemeriksaan fisik yang harus dilakukan adalah kesadaran, suhu tubuh, tanda 

rangsang meningeal, refleks patologis, tanda peningkatan tekanan intrakranial, tanda 

infeksi di luar SSP 

Pemeriksaan penunjang dilakukan sesuai indikasi untuk mencari penyebab kejang 

demam, di antaranya: 

a. Pemeriksaan darah tepi lengkap, gula darah, elektrolit, kalsium serum, urinalisis, biakan 

darah, urin atau feses. 
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b. Pungsi lumbal sangat dianjurkan pada anak berusia di bawah 12 bulan, dianjurkan pada 

anak usia 12-18 bulan, dan dipertimbangkan pada anak di atas 18 bulan yang dicurigai 

menderita meningitis. Pemeriksaan ini pada KDS masih kontroversial karena masih 

belum ditemukan keefektifannya. 

c. CT Scan atau MRI diindikasikan pada keadaan riwayat atau tanda klinis trauma, 

kemungkinan lesi struktural otak (mikrocephal, spastik), dan adanya tanda peningkatan 

tekanan intrakranial. 

d. EEG dipertimbangkan pada kejang demam kompleks
2,3

. 

6. Terapi 

Algoritma Penghentian Kejang Demam
2 
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Bila kejang berhenti dapat diberikan terapi profilaksis intermitten atau rumatan 

berupa
2
: 

a. Antipiretik. Berupa parasetamol 10-15mg/kgBB/hari tiap 4-6 jam. 

b. Antikejang berupa diazepam oral 0,3mg/kgBB tiap 8 jam saat demam atau diazepam 

rektal 0,5mg/kgBB tiap 12 jam. 

c. Pengobatan jangka panjang selama 1 tahun dapat dipertimbangkan pada kejang 

demam kompleks dengan faktor resiko. Obat yang digunakan adalah Fenobarbital 3-

5mg/kgBB/hari atau asam valproat 15-40mg/kgBB/hari. 

 

7. Komplikasi 

Kejang demam yang berlangsung singkat pada umumnya tidak berbahaya dan tidak 

menimbulkan gejala sisa. Tetapi pada kejang yang berlangsung lebih lama (>15 menit) 

biasanya disertai apnoe, hipoksemia, hiperkapnea, asidosis laktat, hipotensi artrial, suhu 

tubuh makin meningkat, metabolisme otak meningkat. 

 

8. Prognosis 

Kejang demam dapat berulang di kemudian hari atau dapat berkembang menjadi 

epilepsi di kemudian hari. 

Faktor resiko berulangnya kejang pada kejang demam adalah: 

a. Riwayat kejang demam dalam keluarga. 

b. Usia di bawah 18 bulan. 

c. Suhu tubuh saat kejang. 

d. Lamanya demam saat awitan kejang. 
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e. Riwayat epilepsi dalam keluarga. 

Faktor resiko terjadinya epilepsi di kemudian hari adalah: 

a. Adanya gangguan neurodevelopmental. 

b. Kejang demam kompleks. 

c. Riwayat epilepsi dalam keluarga. 

d. Lamanya demam saat awitan kejang. 

e. Lebih dari satu kali kejang demam kompleks
2
. 

 

9. Epidemiologi 

Kejang demam terjadi pada 2-4% usia 6 bulan-3 tahun. Puncak insidensi pada usia 2 

tahun. 30% akan berulang pada demam selanjutnya dan 3-6% akan mengalami epilepsi
1,6

. 

 

 

B. Demam 

1. Definisi 

Demam adalah suhu oral atau membran timpani lebih atau sama dengan 38,3
o
C 

dalam 1 kali pengukuran, dapat disebabkan oleh kelainan di dalam otak sendiri atau bahan-

bahan toksik yang dapat mempengaruhi pusat pengaturan temperatur
7,8

. 

 

2. Tipe Demam 

Berdasarkan pola kenaikan suhu tubuh, demam dapat dibagi menjadi
7
: 

a. Demam septik: suhu badan berangsur naik ke tingkat yang tinggi pada malam hari, 

dan turun kembali (tidak mencapai normal) pada pagi hari. 
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b. Demam hektik: suhu badan berangsur naik ke tingkat yang tinggi pada malam hari dan 

turun kembali ke tingkat normal pada pagi hari 

c. Demam remiten: suhu badan naik dan turun setiap hari, tapi tidak mencapai suhu 

badan normal. 

d. Demam intermiten: suhu badan turun ke tingkat normal selama beberapa jam dalam 1 

hari. 

e. Demam kontinyu: variasi suhu sepanjang hari tidak berbeda lebih dari 1 derajad. 

f. Demam siklik: terjadi kenaikan suhu badan selama beberapa hari yang diikuti periode 

bebas demam untuk beberapa hari, yang kemudian diikuti oleh kenaikan suhu seperti 

semula. 

 

3. Patofisiologi 

Bila bakteri atau hasil pemecahan bakteri terdapat dalam jaringan atau dalam darah, 

keduanya akan difagosit oleh leukosit darah, makrofag jaringan, dan limfosit bergranula 

besar. Seluruh sel ini selanjutnya mencerna hasil pemecahan bakteri dan melepaskan zat 

interleukin 1 (IL-1) ke dalam cairan tubuh yang disebut pirogen leukosit atau pirogen 

endogen. IL-1 saat mencapai hipotalamus, segera menimbulkan demam, meningkatkan 

temperatur tubuh dalam waktu 8-10 menit
7
. 

 

4. Diferensial Diagnosis 

Menurut MTBS, jika menghadapi anak dengan demam kita tidak boleh melupakan 

kemungkinan penyakit prioritas berikut
8
: 
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a. Campak/ measles/ rubeola yaitu penyakit virus akut yang disebabkan oleh 

morbilivirus. Pikirkan juga DD campak yang lain seperti exantema subitum, rubella
2
. 

b. Malaria yaitu penyakit infeksi akut hingga kronik yang disebabkan oleh spesies 

plasmodium yang ditandai dengan panas tinggi bersifat intermitten, siklik, anemia, dan 

hepatosplenomegali
2
. 

c. Demam Dengue yaitu demam akut yang disebabkan oleh virus dengue ditandai oleh 

demam mendadak tinggi kontinyu, dengan atau tanpa manifestasi 

perdarahan.Spektrum klinis dengue dapat dibagi menjadi Demam Dengue dan Demam 

berdarah dengue. Setiap demam kurang dari 7 hari kemungkinan infeksi dengue harus 

dipertimbangkan
2,9

. 

d. Masalah telinga: OMA/ OMC/ Mastoiditis 

 

5. Langkah Diagnostik 

Anamnesis demam harus menghasilkan simpulan deskripsi demam
9
: 

a. Hari ke berapa. 

b. Pola demam (remiten, intermiten, kontinyu) dan mengarahkan pada kecurigaan 

penyebabnya. 

c. Data anamnesis lain seperti: 

• Adakah nyeri, bengkak atau luka � penyebab fokal. 

• Adakah gejala penyerta lain, umum (malaise, penurunan nafsu makan), maupun 

spesifik (batuk, pilek, dan rash). 

• Kontak dengan penyakit infeksi � mengarahkan kecurigaan kausa. 

• Baru mendapat imunisasi. 
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• Masalah BAB, BAK, dan asupan cairan anak. 

Pemeriksaan fisik yang dilakukan adalah pemeriksaan suhu tubuh dan penentuan 

derajad sakit berdasarkan obyektif dan subyektif seperti anak tidak tampak sakit/ tampak 

sakit/ sakit berat atau toksik, kualitas tangis, reaksi terhadap orang tua, tingkat kesadaran, 

warna kulit dan selaput lendir, derajad hidrasi dan interaksi
2
. 

Pemeriksaan penunjang dilakukan untuk mengetahui kausa demam. Pemeriksaan 

yang dapat dilakukan adalah darah rutin, urin rutin, feses rutin, kultur darah, dan foto 

thoraks
8
. 

 

Gambar 3. Tanda Bahaya Demam
11 
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6. Terapi 

a. Simtomatik 

Bila pasien dirawat, rawat di ruangan yang ventilasi udaranya cukup dan sejuk. Bila 

perlu berikan kompres hangat. Berika antipiretik parasetamol 10-15mg/kgBB dosis 

terbagi atau asetilsalisilat dosis terbagi 

b. Kausatif 

Pemberian antibiotika empirik klinis diberikan pada penderita yang rentan infeksi. 

Antibiotik yang dapat diberikan adalah Amoksisilin 60-100mg/kgBB/hari atau 

Ceftriaksone 50-75 mg/kgBB/hari. Dipilih antibiotika spektrum luas sampai ditemukan 

bukti mikroorganisme penyebab yang definitif dari hasil kultur bahan yang dicurigai 

sebagai sumber infeksi
2,9

. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

Dari anamnesis diperoleh pasien demam beberapa jam SMRS secara tiba-tiba dan 

langsung tinggi, Kejang terjadi saat demam, berulang 1x dalam kurun waktu kurang dari 

24 jam. Tidak terdapat luka baru, trismus, maupun kekakuan dari anggota tubuh lainnya, 

gangguan pencernaan, gangguan berkemih, ruam, dan menggigil, tidak ada riwayat  jatuh 

sebelumnya. Kejang saat ini merupakan kedua kalinya, kejang pertama kali 6 bulan yang 

lalu didahului oleh demam. Keluarga pasien tidak ada yang mengalami gejala yang sama. 

Pasien masih mampu makan dan minum dengan baik. Dari pemeriksaan fisik tidak 

diperoleh adanya kaku kuduk maupun refleks patologis, trismus, kekakuan anggota tubuh 

lainnya, dan gangguan pernapasan. Hasil pemeriksaan darah rutin menunjukkan penurunan 

angka leukosit bisa jadi tanda adanya infeksi, hasil pemeriksaan elektrolit dalam batas 

normal, hasil pemeriksaan widal menunjukkan hasil yang negatif. 

Berdasarkan hasil anamnesis dapat disimpulkan, pasien mengalami kejang demam, 

karena kejang terjadi pertama kalinya, pasien berusia 2 tahun, dan kejang berhubungan 

dengan suhu tubuh yang tinggi. Dan menurut klasifikasi dari UKK Neurologi Anak IDAI 

pasien mengalami kejang demam kompleks. Tatalaksana kejang demam adalah pemberian 

diazepam rektal 0,5mg/kgBB. Jika setelah 5 menit pasien masih demam, berikan diazepam 

IV 0.3-1mg/kgBB. Jika masih demam diberikan bolus fenitoin 10-20mg/kgBB dengan 

kecepatan 0,5-1mg/menit. Jika masih kejang, rujuk ke ICU. 

Selain itu karena pada pasien kejang sudah berulang, diazepam diberikan sebagai 

profilaksis jangka pendek. Sebaiknya pasien diberikan profilaksis jangka panjang, karena 

pasien menderita kejang demam kompleks dan mempunyai resiko berulang karena 
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beberapa bulan yang lalu pasien mengalami hal yang sama. Profilaksis diberikan selama 1 

tahun, dan obat yang dapat digunakan adalah Fenobarbital 3-5mg/kgBB/hari atau asam 

valproat 15-40mg/kgBB/hari. 
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