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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

       Demam thypoid atau thyfus abdominalis merupakan penyakit infeksi 

bersifat akut yang disebabkan oleh salmonella thypi. Demam thypoid 

biasanya ditandai dengan demam berkepenjangan yang diikuti dengan 

bakterimia dan invasi bakteri salmonella thypi sekaligus multiplikasi ke 

dalam sel fagosit monouclear dari hati, limpa, kelenjar limfe usus dan 

peyer’s patch (Soedarmo, et al, 2015). 

       Penularan salmonella thypi dapat ditularkan melalui berbagai cara, 

yang dikenal dengan 5F yaitu Food (makanan), Fingers (jari tangan), 

Fomitus (muntah), Fly, (lalat), dan melalui Feces. Feces dan muntah pada 

penderita demam thypoid dapat menularkan kuman salmonella thypi 

kepada orang lain. Kuman tersebut dapat ditularkan melalui perantara 

lalat, dimana lalat akan hinggap dimakanan yang akan dikonsumsi oleh 

orang yang sehat. (Padila, 2013). 

       Menurut World Health Organitation demam thypoid sering 

diakibatkan oleh bakteri salmonella thypi. Penyakit ini ditransmisikan 

melewati makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh feces atau urin 

dari orang yang terinfeksi. Demam thypoid ditegakan berdasarkan riwayat 

demam selama 7 hari atau lebih dengan minimal 1 hari dari gejala atau 

tanda-tanda terkait demam thypoid seperti diare, mual, muntah, nyeri 
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perut, anoreksia, konstipasi, perut kembung, hepatomegali, atau 

splenomegali. Diagnosa juga dapat ditegakan melalui hasil pemeriksaan 

laboratorium, sebagai pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan kultur 

darah untuk melihat biakan salmonella thypi dengan “basil salmonella 

tumbuh” tes tubex ≥ 4 atau titer widal salmonella thypi O ≥ 1/320 tanpa 

disertai kesadaran menurun, kejang, perdahan usus berupa melena, atau 

perforasi usus, syok dan koma (WHO, 2014) 

Demam thypoid akan sangat berbahaya jika tidak segera ditangani 

secara baik dan benar, bahkan bisa menyebabkan kematian. Menurut data 

WHO (World Health Organitation) memperkirakan angka insidens 

diseluruh dunia sekitar 17 juta jiwa per tahun, angka kematian akibat 

demam thypoid mencapai 600.000 dan 70% nya terjadi di Asia. Di 

Indonesia sendiri, penyakit demam thypoid bersifat endemik, menurut 

WHO angka penderita demam thypoid di Indonesia mencapai 81% per 

100.000 (Depkes RI, 2013). 

       Demam Thypoid termasuk juga ke dalam kejadian luar biasa (KLB) 

yang terjadi di Jawa Barat. Penyakit demam thypoid di Jawa Barat 

memiliki prevalensi yang cukup tinggi dan mengalami peningkatan setiap 

bulannya. Berdasarkan penelitian Cyrus H.Simanjuntak, (Jawa Barat) 

tahun 2009, insidens rate demam thypoid pada masyarakat di daerah semi 

urban adalah 357,6 per 100.000 penduduk per tahun. Insiden demam 

thypoid bervariasi di tiap daerah dan biasanya terkait dengan sanitasi 

lingkungan. Di daerah Jawa Barat, terdapat 157 kasus per 100.000 
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penduduk sedangkan di daerah urban ditemukan 760-810 per 100.000 

penduduk. Di Sukabumi sendiri kasus demam thypoid masih tinggi, 

berdasarkan data yang di dapat dari RSI ASSYIFA Kota Sukabumi pada 

bulan Januari – Juni 2018 adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Data pasien Rawat Inap pada tahun 2018 RSI ASSYIFA 

No.  Diagnosa Jumlah Frekuensi 

1.  TB Paru 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 6,28% 

8.  Cholic Abdomen 35 6,45% 

9.  Asma 11 2,0% 

10. Melena 6 1,10% 

 Jumlah 542 99,76% 

 

Sumber : Rekam Medik RSI ASSYIFA KOTA SUKABUMI 

       Berdasarkan tabel 1.1. data yang didapat dari RSI ASSYIFA Kota 

Sukabumi, kasus demam thypoid rawat inap tahun 2018, yaitu berjumlah 

72 kasus pada bulan Januari - Juni 2018 dan mencapai urutan keempat dari 

10 penyakit terbanyak dan masih cukup tinggi di RSI ASSYIFA KOTA 

SUKABUMI. 

       Tingginya angka kejadian demam thypoid merupakan masalah yang 

cukup serius. Hal ini sering berhubungan dengan hygine yang buruk atau 

perilaku yang kurang baik dan sering kali mengkesampingkan pola hidup 
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sehat. Tanpa perilaku hidup bersih dan sehat bakteri akan mudah hinggap 

di tubuh. 

       Dampak demam thypoid terhadap kebutuhan dasar klien dapat 

menyebabkan gangguan apabila masalah keperawatan tidak ditangani 

secara baik dan benar. Peningkatan suhu tubuh, tidak terpenuhinya 

kebutuhan nutrisi, cairan, rasa nyaman, personal hygine serta kurangnya 

pengetahuan klien dan keluarga tentang cara perawatan klien dengan 

demam thypoid paska perawatan di rumah sakit. 

       Peran perawat sebagai salah satu petugas pelayanan kesehatan harus 

mampu memberikan pelayanan asuhan keperawatan yang komprehensif 

dari askep bio, psiko, sosio dan spiritual. Dimana peran perawat untuk 

kasus demam thypoid adalah asuhan keperawatan yang meliputi preventif, 

promotif, kuratif dan rehabilatatif dalam mengatasi permasalahan 

kesehatan supaya dapat memberikan pelayanan yang memuaskan tersebut 

maka seorang perawat harus di dukung dengan keilmuan dan keterampilan 

yang baik, khususnya dalam menangani demam thypoid (Perry & Potter, 

2013) 

       Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merasa tertarik 

untuk melakukan dan menuangkannya ke dalam karya tulis ilmiah yang 

berjudul “Asuhan Keperawatan Pada Ny. D Dengan Gangguan Sistem 

Gastrointestinal Akibat Demam Thypoid DiRuang MINA RSI ASSYIFA 

Kota Sukabumi”. 
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B. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum 

       Untuk mendapatkan pengalaman yang secara nyata dalam 

memberikan asuhan keperawatan secara langsung pada klien dengan 

demam thypoid yang komperensif yaitu meliputi aspek bio-psiko-

sosial dan spiritual dengan pendekatan proses keperawatan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mampu mendeskripsikan hasil pengkajian keperawatan pada klien 

dengan demam thypoid. 

b. Mampu mendeskripsikan diagnosa keperawatan sesuai dengan 

hasil pengkajian 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 TEKNIK 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 klien dan 

keluarga klien untuk mengumpulkan atau mendapatkan data yang 

diperlukan dalam melaksanakan proses asuhan keperawatan pada 

klien dengan demam thypoid. 

b) Observasi  

       Yaitu pengumpulan data klien dengan pengamatan secara 

langsung. 

c) Pemeriksaan fisik  

       Yaitu pengumpulan data klien dengan cara inpeksi, auskultasi, 

perkusi dan palpasi.  

d) Studi dokumentasi 

         Yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari rekam 

medik (data) klien di ruangan. 

 



7 
 

 
 

e) Studi kepustakaan  

       Yaitu data yang di dapat dari literatur yang menunjang 

terhadap kasus dan data yang sudah diperoleh dari hasil 

wawancara, observasi dan studi dokumentasi. 

D. SISTEMATIKA PENULISAN 

Karya tulis ini terdiri atas pembukaan dan empat BAB yang disusun secara 

sistematis. Pembukaaan dari halaman judul, lembar pengesahan, kata 

pengantar, abstrak dan daftar isi. Isi terdiri dari : 

BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan penulisan, metode dan 

teknik penulisan, lingkup bahasan dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN TEORITIS 

Menjelaskan tentang tinjauan teoritis yaitu konsep dasar penyakit Demam 

Thypoid yang terdiri dari pengertian, anatomi fisiologi pencernaan, 

etiologi Demam Thypoid, patofisiologi Demam Thypoid keperawatan 

yang terdiri dari pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, 

implementasi dan evaluasi. 

BAB III TINJAUAN KASUS DAN PEMBAHASAN 

Didalam bab ini memberikan gambaran tentang hal-hal yang terdapat pada 

tinjauan kasus yang meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan catatan perkembangan. Juga 

terdapat pembahasan yang menguraikan tentang tahap proses keperawatan. 
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BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Menjelaskan kesimpulan secara singkat mengenai hal-hal yang sudah 

ditulis pada bab-bab sebelumnya, membandingkan masalah yang ada 

dalam teori dengan hasil yang diperoleh di lapangan sekaligus 

memberikan rekomendasi pada pihak-pihak terkait. 


