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PETUNJUK TEKNIS 
PENGGUNAAN RAPID DIAGNOSTIC TEST (RDT) UNTUK PENUNJANG 

DIAGNOSIS DINI DBD 
 
 
 

I. PENDAHULUAN 
 
Penyakit Demam Berdarah Dengue merupakan salah satu masalah kesehatan 
masyarakat di Indonesia. Penyakit ini disebabkan infeksi Virus Dengue yang 
ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus, yang tersebar luas di 
daerah tropis dan subtropis. Telah diketahui terdapat 4 serotype yaitu virus dengue 
serotype 1, 2, 3 dan 4. Infeksi dengue sering bersifat sub klinis ataupun bersifat 
demam yang dapat sembuh sendiri (self-limited febrile disease). Walaupun 
demikian, jika pasien yang terinfeksi kedua kali dengan serotype virus yang berbeda, 
lebih berpeluang untuk menderita infeksi yang berat seperti Demam Berdarah 
Dengue maupun  Sindrom Syok Dengue.  
 
Pasien yang terinfeksi virus Dengue perlu didiagnosa lebih awal guna menentukan 
tindakan selanjutnya. Disamping pasien segera mendapatkan penanganan yang 
sesuai dengan tata laksana penyakit, juga segera dapat menentukan langkah-
langkah untuk mencegah penularan penyakit yang lebih meluas.  
 
Selama ini Infeksi virus Dengue didasarkan setelah kasus terdiagnosis Demam 
Berdarah Dengue. Diagnosis tersebut berdasarkan kriteria diagnosis klinis ditambah 
pemeriksaan serologi uji haemagglutination-inhibition untuk konfirmasi. 
 
Program pengendalian Demam Berdarah Dengue membutuhkan suatu tes yang 
cepat, praktis dan dapat dipercaya untuk  infeksi dengue primer dan sekunder. Saat 
ini telah dikenal Rapid Diagnosis Test (RDT) untuk mendeteksi NS1, IgG dan IgM. 
NS1 adalah suatu glycoprotein yang muncul dengan konsentrasi tinggi pada pasien 
terinfeksi dengue pada tahap awal penyakit. Antigen NS1 ditemukan pada hari 
pertama hingga hari ke sembilan sejak awal demam pada pasien-pasien dengan 
infeksi dengue primer maupun infeksi dengue sekunder. Respon kekebalan dengan 
memproduksi antibodi IgM muncul pada hari ke 3-5 sejak gejala dan bertahan untuk 
jangka waktu 30-60 hari. Antibodi IgG muncul disekitar hari ke 14 dan bertahan 
seumur hidup. Infeksi dengue sekunder sering menghasilkan demam tinggi dan 
pada banyak kasus disertai dengan terjadinya  pendarahan (haemorrhagic) dan 
gangguan sirkulasi (circulatory failure). Infeksi dengue sekunder ditunjukkan dengan 
titer antibodi IgG meningkat dalam 1-2 hari setelah gejala muncul dan merangsang 
respon antibodi IgM setelah 20 hari infeksi. 
 
Penggunaan RDT  mempercepat dalam mendiagnosa kasus infeksi Dengue, 
sehingga membuat pasien segera mendapatkan penanganan yang tepat, dan 
tindakan pengendalian penyakit seperti penyelidikan epidemiologi, penanggulangan 
fokus dapat segera dilakukan. Dengan ini diharapkan dapat membantu tercapainya 
sasaran program pengendalian DBD yaitu  Angka kesakitan penderita DBD sebesar 
51 per 100.000 penduduk dan mengurangi angka kematian <1%.  
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II. MAKSUD DAN TUJUAN 
 

A. Maksud Kegiatan Penggunaan Rapid tes : 
 

1. Memutus mata rantai penularan infeksi Dengue dengan deteksi dini kasus yang 
dilanjutkan dengan penyelidikan epidemiologi & pengendalian di masyarakat 
kasus infeksi Dengue dengan cepat dan tepat. 

2. Menurunkan angka  kesakitan infeksi Dengue. 
3. Menurunkan angka kematian infeksi Dengue. 

 
B. Tujuan Kegiatan : 

 
1. Untuk Deteksi dini kasus infeksi Dengue di Puskesmas, RS. 
2. Memperkuat tatalaksana dan pengendalian kasus infeksi virus Dengue di 

Puskesmas di Provinsi, Kabupaten/Kota untuk menurunkan kasus kesakitan dan 
kematian infeksi Dengue. 

 
III. SASARAN 

 
Sasaran penerima distribusi RDT : 

 
A. Puskesmas 
Kriteria Puskesmas yang mendapatkan distribusi RDT : 

- Lokasi : Didaerah endemis kasus infeksi Dengue 
- SDM  : Dokter dan Analis laboratorium  
- Sarana : Laboratorium sederhana dengan peralatan sentrifuge 

 
B. Rumah Sakit 
Kriteria Rumah Sakit yang mendapatkan distribusi RDT : 

- Lokasi : Didaerah endemis kasus infeksi Dengue 
- SDM  : Dokter dan Analis laboratorium  
- Sarana : Laboratorium sederhana dengan peralatan sentrifuge 
 

 
IV. KRITERIA KASUS 
 
Kriteria kasus yang diperiksa RDTadalah pasien demam tinggi mendadak 2-7 hari 
yang disertai dengan dua atau lebih manifestasi klinis berikut : 

- Sakit kepala, 
- nyeri belakang bola mata ,  
- mialgia,  
- artralgia,  
- ruam,  
- manifestasi perdarahan  
- dan belum didiagnosa penyakit lain 
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V. MEKANISME KERJA 

 
A. Pengambilan dan Penyimpanan sampel  
 
Sampel yang digunakan pada pemeriksaan ini adalah Serum. Berikut tata cara 
pengambilan sample, penyimpanan, dan Tindakan pencegahan  
 
1. Kumpulkan darah vena kedalam tabung reaksi (TIDAK mengandung 

antikoagulan seperti heparin, EDTA dan sodium citrate), diamkan selama 30 
menit hingga darah membeku dan kemudian lakukan sentrifuge dengan 
kecepatan 1500-2000 rpm selama 15-20 menit hingga didapatkan sampel serum.  

2. Jika sampel serum tidak segera digunakan, simpan sampel pada suhu 2-8° C. 
Untuk penyimpanan lebih dari 3 hari, sampel dianjurkan disimpan pada suhu 
beku dan saat akan digunakan, adaptasikan terlebih dahulu pada suhu kamar  

3. Sampel serum yang mengandung endapan (precipitate) dapat memberikan hasil 
yang tidak konsisten. 
 

B. Prosedur penggunaan RDT 
 

Rapid tes yang digunakan adalah jenis pemeriksaan NS1 dan IgG/IgM, berikut 
penjelasan masing-masing Rapid tes 
 
1. Rapid Tes NS1 
 
a. Kegunaan Tes  
 
Rapid Tes NS1 adalah suatu tes in vitro dengan teknik pengujian  Immunochromato-
graphic, suatu tes satu langkah untuk menentukan secara kualitatif Antigen NS 
Dengue virus didalam serum manusia untuk diagnosa dini pada infeksi dengue akut.  
 
b. Prinsip Tes  
 
Setiap tes berisikan satu membrane strip, yang telah dilapisi dengan anti-dengue 
NS1 antigen capture pada daerah garis tes. Anti-dengue NS1 antigen-colloid gold 
conjugate dan serum sampel bergerak sepanjang membran menuju daerah garis 
tes (T) dan membentuk suatu garis yang dapat dilihat sebagai suatu bentuk 
kompleks  antibody-antigen-antibody gold particle. Dengue Dx NS1 Antigen Rapid 
Tes memiliki dua garis hasil, garis ”T” (garis tes) dan ”C” (garis kontrol). Kedua garis 
ini tidak akan terlihat sebelum sampel ditambahkan. Garis kontrol C digunakan 
sebagai kontrol prosedur. Garis ini selalu muncul jika prosedur tes dilakukan dengan 
benar dan reagen dalam kondisi baik. 
 
c. Material Kit  
 

1. Perangkat tes Dengue Dx NS1 Antigen  
2. Disposable dropper (sekali pakai) 
3. Lembar petunjuk penggunaan 
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. 
d. Prosedur Pengujian NS1 
 
1. Apabila tes dan sampel disimpan dalam lemari pendingin (refrigerator), 

adaptasikan terlebih dahulu pada suhu ruang 
2. Buka kantong tes dan keluarkan tes. Letakkan ditempat bersih, kering  dan datar 
3. Dengan menggunakan disposable dropper, tambahkan 3 tetes sampel kedalam     

sumur (well) sampel bertanda (S) 
4. Jika tes berjalan dengan baik, akan terlihat pergerakan warna ungu sepanjang 

jendela hasil menuju kebagian tengah tes 
5. Interpretasikan hasil setelah 15-20 menit. Jangan  membaca hasil setelah 20 

menit karena dapat meberikan hasil palsu. 
6. Hasil positip akan tetap setelah 20 menit. Walaupun demikian, untuk mencegah 

kesalahan hasil, jangan baca hasil setelah 20 menit.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Interpretasi Hasil Pengujian  
 

 Hasil Negatip: Jika hanya terbentuk garis pada area garis kontrol (C)  

 Hasil Positip:  Jika terbentuk garis pada area garis (T) dan (C). 

 Hasil Invalid:  jika tidak terbentuk garis pada area garis kontrol (C).  
Untuk hasil Invalid dilakukan tes ulang. 
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f. Kontrol Kualitas Internal 
 
Garis Kontrol (C) digunakan untuk kontrol prosedural. Garis kontrol  akan selalu 
terbentuk jika prosedur pengujian dilakukan dengan benar dan perangkat tes bekerja 
dengan baik  
 
2. Rapid Tes IgG/IgM 

 
a. Kegunaan Tes  

 
Pemeriksaaan IgG/IgM Rapid Tes  adalah suatu tes  cepat dengan teknik pengujian 
Immunochromatographic untuk mendeteksi secara kualitatif sekaligus membedakan 
antibodi IgG dan IgM terhadap virus dengue didalam serum. Pada infeksi primer 
Antibodi IgM muncul pada hari ke 3-5 sejak gejala dan bertahan untuk jangka waktu 
30-60 hari. Antibodi IgG muncul disekitar hari ke 14 dan bertahan seumur hidup. 
Infeksi dengue sekunder ditunjukkan dengan tingkat antibodi IgG meningkat dalam 
1-2 hari setelah gejala muncul dan merangsang respon antibodi IgM setelah 20 hari 
infeksi. 
 
b. Prinsip Tes  
 
Dengue Dx IgG/IgM Rapid Tes dirancang untuk secara simultan mendeteksi 
sekaligus membedakan antibodi IgG dan IgM terhadap virus dengue. Tes ini juga 
dapat mendeteksi ke empat serotype virus dengue karena menggunakan suatu 
paduan  antigen recombinant dengue envelope proteins 
 
Dengue Dx IgG/IgM tes memiliki tiga garis pre-coated pada permukaan membran. 
Garis tes dengue IgG (G), garis tes dengue IgM (M), dan garis kontrol (C). Ketiga 
garis ini terletak dibagian jendela hasil dan tidak akan terlihat sebelum sebelum 
dilakukan penambahan sampel. Garis kontrol C digunakan sebagai kontrol prosedur. 
Garis ini selalu muncul jika prosedur tes dilakukan dengan benar dan reagen dalam 
kondisi baik.  Garis  “G” dan “M” akan terlihat pada jendela hasil jika terdapat 
antobodi IgG dan IgM terhadap virus dengue dalam sampel. Jika tidak terdapat  
antibodi, maka tidak akan terbentuk garis “G” atau “M” 
 
Ketika sampel diteteskan kedalam sumur (well) sampel (S) dan diikuti dengan 
penambahan buffer diluent, maka sampel dan antibody-gold conjugate akan 
bergerak sepanjang membrane, yang selanjutnya akan ditangkap oleh anti human 
IgG dan atau anti-human IgM membentuk garis berwarna. 
 
c. Material Kit terdiri dari: 
 
1. Dengue Dx IgG/IgM tes masing-masing dikemas dalam kantong alumunium foil 

yang dilengkapi dengan pengering. Setiap  tes strip yang mengandung: Gold 
conjugates  berupa recombinant dengue virus envelope protein–gold colloid 
(1±0.2μg); Garis tes “G” berupa mouse monoclonal anti-human IgG (5±1μg); 
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Garis Tes “M” berupa mouse monoclonal anti-human IgM (5±1μg); dan Garis 
Kontrol “C” berupa rabbit anti-dengue IgG (2.5±0.5μg). 

2. Larutan diluent, mengandung 100mM Phosphate buffer (5mL), Sodium azide 
(0,01% w/w). 

3. Pipet kapiler 10μL 
4. Lembar petunjuk penggunaan. 
 
d. Prosedur Pengujian  
 
1. Adaptasikan semua komponen kit dan sampel kesuhu ruang sebelum digunakan 
2. Buka kantong tes, letakkan tes ditempat datar dan kering 
3. Dengan menggunakan Pippet Kapiler: ambil 10μL sampel serum, plasma atau 

whole blood dan teteskan kedalam sampel well tes bertanda “S”,   ATAU,  
dengan menggunakan Micropipette: ambil 10μL sampel serum, plasma atau 
whole blood dan teteskan kedalam sampel well tes bertanda “S  

4. Tambahkan 3-4 tetes (90-120μL) sampel diluent kedalam lobang berbetuk bulat 
(round-shaped well) 

5. Baca dan interpretasikan hasil pengujian setelah 15-20 menit. 
 

 
 
 

e. Interpretasi Hasil Pengujian  
 
1. Negatip 

Hanya terlihat garis kontrol “C” pada tes. Tidak terdeteksi adanya antibodi IgG 
atau IgM. Ulangi tes 3-5 hari kemudian jika diduga ada infeksi dengue 
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2. IgM Positip 
Terlihat garis kontrol “C”  dan garis IgM (“M”) pada tes. Positip antibodi IgM 
terhadap virus dengue. Mengindikasikan infeksi dengue primer 

3. IgG Positip 
Terlihat garis Kontrol “C”  dan garis IgG (“G”) pada tes. Positip antibodi IgG 
terhadap virus dengue. Mengindikasikan infeksi dengue sekunder ataupun infeksi 
dengue masa lalu 

4. IgG dan IgM Positip 
Terlihat garis Kontrol “C”, garis IgG (“G”), dan garis IgM (“M”) pada tes. Positip 
pada kedua antibodi IgG dan IgM terhadap virus dengue. Mengindikasikan 
infeksi dengue primer akhir atau awal infeksi dengue sekunder  

5. Invalid 
Tidak terlihat garis Kontrol “C” pada tes. Jumlah sampel yang tidak sesuai, atau 
prosedur kerja yang kurang tepat dapat mengakibatkan hasil seperti ini. Ulangi 
pengujian dengan menggunakan tes yang baru.  

 
Perhatian: Jangan baca dan interpretasikan hasil pengujian setelah 20 menit. 
Pembacaan lebih dari waktu tersebut dapat memberikan hasil palsu. 
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f. Kontrol Kualitas Internal 
 
Garis Kontrol (C) digunakan untuk kontrol procedural. Garis kontrol  akan selalu 
terbentuk jika prosedur pengujian dilakukan dengan benar dan perangkat tes bekerja 
dengan baik  
 
C. Peringatan dalam penggunaan RDT 
 
1. Tes ini hanya digunakan satu kali pakai 
2. Petunjuk harus diikuti secara tepat untuk mendapatkan hasil yang akurat.  
3. Jangan makan atau merokok sewaktu menangani sampel 
4. Pakailah sarung tangan pelindung sewaktu menangani sampel. Cuci tangan 

dengan sempurna setelah itu 
5. Jangan gunakan kembali Disposable dropper yang telah terpakai 
6. Hindari percikan atau pembentukan aerosol 
7. Bersihkan tumpahan dengan seksama menggunakan desinfektan yang sesuai  
8. Desinfeksikan dan buang semua spesimen, kit dan bahan lain yang berpotensi 

menular kedalam kantong khusus biohazard  
9. Jangan gunakan tes jika kantong tes telah rusak 
 

D. Cara Penyimpanan untuk Stabiltas Kit.  
 
1. Untuk hasil terbaik, ikuti petunjuk penggunaan secara tepat 
2. Semua spesimen harus diperlakukan sebagai bahan yang berpotensi mudah 

menular. 
3. Simpan tes pada suhu 1-30°C. 
4. Tes sangat sensitif terhadap kelembapan dan suhu panas 
5. Jangan membuka atau memindahkan tes dari kantongnya  sebelum digunakan.  
6. Jangan gunakan tes yang telah kadaluarsa. Batas kadaluarsa tertera di bagian 

luar kemasan 
7. Jangan gunakan tes jika kantong atau seal kemasan rusak. 
8. Jangan campur komponen kit yang berasal dari lot yang berbeda beda. 
9. Larutan diluent mengandung pengawet sodium azide konsentrasi rendah. 

Perlakukan secara hati-hati jangan tertelan dan hindarkan terjadinya  kontak 
kulit. 
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VI. ALUR PENGGUNAAN RDT  

 

A. ALUR PENGGUNAAN RDT DI PUSKESMAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PUSKESMAS 

Kasus : Demam disertai dengan dua atau lebih      

manifestasi klinis berikut : 

- Sakit kepala, 

- nyeri belakang bola mata ,  

- mialgia,  

- artralgia,  

- ruam,  

- manifestasi perdarahan  

- dan belum didiagnosa penyakit lain 

 

-  isi formulir laporan 

- periksa dengan RDT : NS1, IgM & IgG 

 

Positif RDT,  adalah: 1,2,3. 
 

Negatif RDT,  

   

 
PE ( Penyelidikan Epidemiologi) 

 

Hasil PE positif: 

 ditemukan 1 atau lebih 

penderita DBD lain 

  atau  3 orang penderita panas 

tanpa sebab yang jelas 

 atau 1 penderita panas RDT 

positif* 

 dan atau ditemukan  jentik 

(>5%) pada minimal 20 rumah 

atau radius 100meter 

 

 

Hasil PE negative : 

 Tidak ditemukan penderita DBD lain  

 dan atau tidak ditemukan  3 orang 

penderita panas tanpa sebab yang 

jelas,  

 tidak ditemukan penderita panas 

dengan RDT positif 

 dan ditemukan  jentik ( 5%) pada 

minimal 20 rumah atau radius 100 

meter 

- PSN,  

- Larvasidasi,  

- Penyuluhan,  

- Fogging radius 200 meter 

 

 

- PSN,  

- Larvasidasi, 

- Penyuluhan   
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B. ALUR PENGGUNAAN RDT DI RUMAH SAKIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Rumah Sakit 

 

Kasus : Demam disertai dengan dua atau lebih      

manifestasi klinis berikut : 

- Sakit kepala, 

- nyeri belakang bola mata ,  

- mialgia,  

- artralgia,  

- ruam,  

- manifestasi perdarahan  

- dan belum didiagnosa penyakit lain 

 

Periksa : isi formulir 

- RDT : NS1, IgM & IgG 

 

Positif RDT,  adalah: 1,2,3. 
 

Negatif RDT,  

   

 

Isi form laporan 

Lapor ke Dinas Kesehatan 

Setempat dengan tembusan ke 

Puskesmas 

 

24 jam 

24 jam 

Rumah Sakit 

 

Kasus : Demam disertai dengan dua atau lebih      

manifestasi klinis berikut : 

- Sakit kepala, 

- nyeri belakang bola mata ,  

- mialgia,  

- artralgia,  

- ruam,  

- manifestasi perdarahan  

- dan belum didiagnosa penyakit lain 

 

Periksa : isi formulir 

- RDT : NS1, IgM & IgG 

 

PE ( Penyelidikan Epidemiologi) 

 

Hasil PE positif: 

 ditemukan 1 atau lebih 

penderita DBD lain 

  atau  3 orang penderita panas 

tanpa sebab yang jelas 

 atau 1 penderita panas RDT 

positif* 

 dan atau ditemukan  jentik 

(>5%) pada minimal 20 rumah 

atau radius 100meter 

 

 

Hasil PE negative : 

 Tidak ditemukan penderita DBD lain  

 dan atau tidak ditemukan  3 orang 

penderita panas tanpa sebab yang 

jelas,  

 tidak ditemukan penderita panas 

dengan RDT positif 

 dan ditemukan  jentik ( 5%) pada 

minimal 20 rumah atau radius 100 

meter 

- PSN,  

- Larvasidasi,  

- Penyuluhan,  

- Fogging radius 200 meter 

 

 

- PSN,  

- Larvasidasi, 

- Penyuluhan   
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VII. KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN RDT (NS1 DAN IgG/IgM) 
 
 
 

 
 

Yang dilakukan PE adalah: 1,2,3. 
Kewaspadaan untuk menurunkan CFR: nomer 3 dan 6 
 
 

VIII. EVALUASI DAN PELAPORAN  
 

- Masing- masing pelayanan kesehatan ( puskesmas dan rumah sakit) mengisi 
formulir pelaporan penggunaan RDT (formulir terlampir) 

- Formulir pelaporan dari puskesmas/rumah sakit dikirim ke Dinas Kesehatan 
Kab./Kota setiap bulan sekali. Pengiriman laporan paling lambat tanggal 5. 

- Dari Dinas Kesehatan Kab./ Kota laporan dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi 
setiap bulan paling lambat tanggal 10.  

- Dari Dinas Kesehatan Provinsi laporan dikirim ke Subdit Pengendalian 
Arbovirosis setiap bulan paling lambat tanggal 15.  

- Laporan dikirim via pos d/a Subdit Pengendalian Arbovirosis, Dit.PPBB, Ditjen 
P2PL di jl. Percetakan Negara No. 29 Jakarta Pusat 10560 PO Box 223, atau 
via email d/a: arbo_depkes@yahoo.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOMOR NS-1 
 

IgM IgG Keterangan 

1 
 

+ - - Infeksi Dengue Primer 

2 + + - Idem 
 

3 - + + Infeksi Dengue Sekunder 
 

4 - 
 

- + Ulangi hari ke 5 demam 

5 - 
 

- - Infeksi Lainnya 

6 + 
 

+ + Ulangi Pemeriksaan  


