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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar belakang  

Kesehatan lingkungan, kepadatan penduduk, sumber air yang buruk, 

serta standar hygiene industry, pola makan yang masih rendah akan 

menimbulkan dampak terhadap kesehatan salah satunya pada dampak sistem 

gastrointestinal atau sistem pencernaan manusia. Dengan makanan yang rendah 

serat dan tidak hyigenis serta pola hidup yang tidak beraturan, dan tidak sehat 

akan memacunya sistem kerja pencernaan sehingga memicu sumber penyakit. 

Dan salah satunya disebabkan oleh demam thypoid dan disebabkan oleh 

salmonella tyhpi dapat ditularkan melalui berbagai cara, yang dikenal dengan 5F 

yaitu food (makanan), fingers (jari tangan), fomitus (muntah), fly (lalat), dan 

melalui feses. (irianto, 2014: saminan ,2014). 

Karena demam thypoid ini dikenal mempunyai gejala dengan spectrum 

klinis yang sangat luas. Data Word Health Organization (WHO) tahun 2012 

memperkirakan terdapat sekitar 17 juta kasus demam thypoid diseluruh dunia 

dengan insidensi 600.00 kasus kematian setiap tahun. Dinegara berkembang 

kasus demam thypoid sebagai penyakit edemis dimana 95% merupakan kasus 

rawat jalan dan rawat inap. Demam thypoid merupakan penyakit infeksi menular 

yang dapat terjadi pada anak maupun pada dewasa. Dan   yang akan terjadi pada 

pederita 
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demam thypoid tidak cepat ditangani oleh tenaga kesehatan maka yang akan 

terjadi  seperit komplikasi yang terjadi 

adalah DHF dll, dan  bisa juga menyebabka kematian jika tidak cepat ditangai.  

Di asia selatan maupun tenggara pada tahun 2010 rata-rata jumlah yang terkena 

thypoid sekitar 100/100.000 penduduk pertahun (Nainggolan,R 2011).  

Demam thypoid menempati urutan kedua dari 10 penyakit terbanyak`` 

pasien rawat inap di Indonesia dengan jumlah 81.116 dengan proporsi 3,15%, 

(Depkes RI 2009). Demam thypoid di Indonesia harus mendapat perhatian serius 

dari berbagai pihak, karena penyakit ini bersifat endemis dan mengancam 

kesehatan masyarakat. kasus karier (carrier) atau relaps dan resistensi terhadap 

obat-obat yang dipakai, sehingga menyulitkan upaya pengobatan dan pencegahan. 

Pada tahun 2014, angka kesakitan thypoid di Indonesia menempati urutan ke tiga 

dari 10 penyakit terbanyak yang dirawat inap di rumah sakit, yaitu dilaporkan 

sebesar 80.850 kasus yang meninggal sebanyak 1.747 kasus. Hasil kasus di rumah 

sakit besar di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan jumlah 

kasus thypoid dari tahun ketahun dengan rata-rata kesakitan 500/100.000 

penduduk dan kematian di perkirakan sekitar 0,6-5% (Purba, dkk,.2017).     

Berdasarkan penelitian di jawa barat, insidens rate demam thypoid pada 

masyarakat semi urban adalah 357,6 per 100.000 per tahun. Insidens demam 

thypoid berbeda-beda di tiap daerah dan biasanya terkait dengan sanitasi 

lingkungan. Apabila demam thypoid tersebut tidak dideteksi dan di obati secara 

cepat dan tepat dapat menyebabkan komplikasi yang kompleks dan sampai pada 
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kematian, seperti pendarahan usus, kebocoran usus, infeksi selaput usus, 

peradangan paru, dan kelainan pada otak di tiap daerah dan biasanya terkait 

dengan sanitasi lingkunsgan. Di daerah jawa barat, terdapat 157 kasus per 

100.0000 penduduk sedangkan didaerah urban ditemukan 760-810 per 100.000 

penduduk.(Depkes RI 2016). 

 Di sukabumi sendiri kasus dengan demam thypoid masih tinggi, 

berdasarkan data yang didapat dari RSI ASSYIFA yang dibangun pada tahun 5 

desember 1967, rumah sakit islam yang berakreditas C, rumah sakit umum 

swasta, dan data yang di peroleh pada 10 besar penyakit yang terdapat di RSI 

ASSYIFA pada bulan januari- juni 2018 adalah sebagai berikut.   

Tabel. 1.1  

Data Pasien Rawat Inap Pada satu tahun kebelakang  

No  Diagnosa  Jumlah  Frekuensi  

1 TB  112 20,6 % 

2 Gastroenteritis  95 17,5% 

3 Bronchitis  93 17,1% 

4 Thypoid  72 13,2% 

5 Bronchopneumonia  43 7,9% 

6 Pneumonia 38 7,0% 

7 PPOK 37 6,82%  

8 Colik Abdomen  35 6,45% 
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9 Asma 11 2,0% 

10 Melena  6 1,10% 

 Jumlah  542 99,67% 

Sumber: Rekam medik RSI ASYYIFA KOTA SUKABUMI  

Berdasarkan data dari RSI ASSYIFA Kota Sukabumi, kasus demam thypoid 

rawat inap tahun 2018, yaitu berjumlah 72 kasus pada bulan januari-juni 2018. 

Demam thypoid merupakan masalah global utama dengan lingkungan 

yang buruk, maka dari itu diperlukan peningkatan untuk hygiene yang lebih baik 

serta pola hidup yang bersih dan sehat, dan pola makanan yang sehat. 

 Pada kasus ini diperlukan peran perawat sebagai pelaksana, pendidik, 

pengelola, pemberi asuhan keperawata sangat komprehesif dari askep bio, psiko, 

sosio, spiritual. Dimana peran perawat untuk kasus demam thypoid adalah asuhan 

keperawatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative yaitu 

untuk meningkatkan derajat kesehatan pencegahan, dan pemulihan kesehatan 

pada masyarakat.  

Berdasarkan uraian diatas tersebut diatas, maka peneliti merasa tertarik 

untuk melakukan dan menuangkannya ke dalam karya tulis ilmiah yang berjudul 

Keperawatan pada klien dengan demam Thypoid di ruang MINA RSI ASSYIFA 

Kota Sukabumi. 
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B. Tujuan penelitian  

1. Tujuan umum  

Untuk mendapatkan pengalaman secara nyata dalam memberikan 

asuhan keperawatan secara langsung pada klien dengan demam thypoid yang 

komprehensif meliputi aspek bio-psiko-sosial dan spiritual dengan pendekatan 

proses keperawatan. 

2. Tujuan khusus  

a. Mampu mendeskripsikan hasil pengkajian pada klien dengan demam 

thypoid  

b. Mampu mendeskripsikan diagnosa keperawatan pada klien dengan demam 

thypoid. 

c. Mampu mendeskripsikan rencana asuhan keperawatan pada klien dengan 

demam thypoid. 

d. Mampu mendeskripsikan tindakan keperawatan pada klien dengan demam 

thypoid. 

e. Mampu mendeskripsikan evaluasi pada klien dengan demam thypoid. 

f. Mampu membandingkan antara konsep dengan kenyataan pada klien 

dengan demam thypoid. 
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C. Metode dan teknSik penulisan  

1. Metode  

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan dan studi 

kasus yang digunakan mengenai asuhan keperawatan pada klien dengan 

demam thypoid. 

2. Teknik pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada studi kasus ini meliputi. 

a) Wawancara  

Wawancara dilakukan dengan cara Tanya jawab pada keluarga 

untuk mengumpulkan atau mendapatkan data yang diperlukan dalam 

melaksanakan proses asuhan keperawatan pada klien dengan demam 

thypoid. 

b) Observasi  

Penelitian melakukan pengamatan secara langsung pada klien, 

keluarga klien dan lingkungan, dengan kasus demam thypoid untuk 

mendapatkan data subjektif dan data objektif. 

c) Pemeriksaan fisik  

Penelitian melakukan pemeriksaan fisik secara persistem dengan 

menggunakan metode inspeksi,palpasi,auskultasi,perkusi. 

d) Studi dokumentasi  

Mempelajari data klien, serta peneliti melakukan studi keputusan 

yaitu dengan cara pengumpulan data-data subjektif dan objektif yang telah 
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didapatkan dari klien dengan demam thypoid serta mempelajari bahan 

bacaan dari berbagai referensi yang ada kaitanya dengan penelitian atau 

dengan cara mempelajari rekam medik klien diruangan. 

e) Dokumentasi  

       Penelitian mengumpulan data dari instalsi medik untuk validasi data 

yang diperoleh dari klien, keluarga klien serta perawat ruangan. 

 

D. Sumber dan jenis data  

a) Sumber data  

1. Sumber data primer  

Klien adalah sumber utama data (primer) dan perawatan dapat 

menggali informasi yang sebenarnya mengenai masalah kesehatan klien. 

2. Sumber data sekunder  

Orang terdekat, informasi dapat diperoleh dari orang terdekat 

klien, bisa melalui orang tua klien, anak klien, suami ataau istri klien 

mengalami gangguan keterbatasan dalam berkomunikasi atau kesadaran 

klien menurun.  

b) Jenis data:  

1. Data subjektif  

Data subjektif adalah data yang didapatkan dari klien sebagai 

suatu pendapat terhadap suatu situasi dan kejadian. Data tersebut dapat 

ditentukan oleh perawat secara independen tetapi melalui suatu intreraksi 
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atau komunikasi. Data subjektif diperoleh dari riwayat keperawatan 

termasuk persepsi klien, perasaan, dan ide tentang status kesehatannya. 

Misalnya tetang nyeri, kecemasan, perasaan malu, dan sebagianya. 

2. Data objektif 

Data objektif adalah data yang dapat di observasi dan di ukur 

oleh perawat dan diperoleh melalui kepekaan perawat, dan dapat diperoleh 

menggunakan paca indera. Misalnya tekanan darah, frekuensi nadi, 

frekuensi pernafasan, berat badan, atau tingkat kesadaran.fokus 

pengumpulan data meliputi : 

a) Riwayat status kesehatan sebelumnya dan saat ini. 

b) Pola koping yang pernah digunakan dan yang saat digunakan. 

c) Fungsi status sebelumnya dan saat ini. 

d) Respons terhadap terapi medis dan invtervensi keperawatan. 

e) Resiko untuk masalah potensial. 

f) Hal-hal yang dapat menjadi dorongan atau kekuatan bagi klien. 

c) Pengolahan data  

Pengolahan data yang dipakai oleh peneliti yaitu secara manual 

dengan cara mengklasifikasikan, mengidentifikasi, menginterprestasikan, 

mendokumentasikan, dan memverifikasikan, selanjutnya disajikan secara 

textular. 
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E. Lingkup Bahasan 

Ruang lingkup bahasan dalam penulisan karya tulis hanya terbatas pada 

asuhan keperawatan klien dengan demam thypoid di RSI ASSYIFA Kota 

Sukabumi. 

F. Sistem penulisan  

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas karya tulis ini terdiri atas 

pembukaan dan empat BAB yang di susun secara sitstematis: 

BAB I: PENDAHULUAN  

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan 

penulisan, metode telaah, lingkup bahasan dan sistem penulisan. 

BAB II: TINJAUAN TEORITIS  

Pada BAB ini berisi tentang pengertian Demam thypoid, etiologi, patofisiolgi, 

manisfestasi klinik demam thypoid, pemeriksaan diagnostik, manajemen medik, 

dan proses keperawatan pada klien dengan demam  thypoid. 

BAB III: TINJAUAN KASUS DAN PEMBAHASAN  

Memberikan gambaran hal-hal yang terdapat di lapangan mengenai asuhan 

keperawatan meliputi tindakan keperawatan yang terdiri dari pengkajian, 

diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sedangkan dalam 

pembahasan menjelaskan tentang kesenjangan antara tinjauan teori dengan 

tinjauan kasus. 
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BAB IV: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

Kesimpulan dan rekomendasi ini merupakan BAB yang berisikan tentang hal-hal 

yang diperhatikan secara singkat dari bab-bab sebelumnya untuk dibuat 

kesimpulan, serta memberikan rekomendari kepada berbagai pihak terkait dalam 

rangka peningkatan asuhan keperawatan pada klien dengan demam thypoid.    


