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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Demam tifoid (Enteric Fever) adalah penyakit infeksi akut yang 

biasanya mengenai Saluran pencernaan dengan gejala demam yang lebih dari 

satu minggu, gangguan pada pencernaan dan gangguan kesadaran 

(Nurkhasanah, Taamu, 2018). Kejadian Demam tifoid yang terjadi pada anak 

di seluruh dunia sebesar 16 juta per tahun, 600.000 di antaranya menyebabkan 

kematian umumnya disebabkan oleh oleh komplikasi tifoid antara lain radang 

paru- paru dan perdarahan usus (Sjahriani, 2015). 

Demam tifoid disebabkan bakteri Salmonella typhi Salmonella typhi 

yang bisa disebarkan melalui rute fekal-oral yang memiliki potensi epidemi. 

Jumlah kejadian demam thypoid dan parathypoid di perkirakan sekitar 17 juta 

kematian terjadi tiap tahun akibat penyakit ini. Asia menempati urutan 

tertinggi pada kasus thypoid ini dan terdapat 13 juta kasus terjadi tiap 

tahunnya. Studi yang dilakukan di daerah urban dan di beberapa negara Asia 

pada anak usia 5–15 tahun menunjukkan bahwa insidensi dengan biakan darah 

positif mencapai 180–194 per 100.000 anak, di Asia Selatan pada usia 5–15 

tahun sebesar 400–500 per 100.000 penduduk, di Asia Tenggara 100–200 per 

100.000 penduduk dan di Asia Timur Laut kurang dari 100 kasus per 100.000 

pendudu (Purba, Wandra, Nugrahini, Nawawi & Kandun, 2016) 

Berdasarkan data di rumah sakit kasus demam typhoid di Indonesia, 

menunjukan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata 
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kesakitan 500/100.000 penduduk. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas), prevalensi demam tifoid di Indonesia mencapai 1,7%. Distribusi 

prevalensi tertinggi adalah pada usia 5–14 tahun (1,9%), usia 1–4 tahun 

(1,6%), usia 15–24 tahun (1,5%) dan usia <1 tahun (0,8%)   

Berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2012, demam 

tifoid pada pasien rawat inap menempati urutan ke-1 dengan jumlah kasus 

mencapai 40.760 dan tercatat dalam rekam medik yang lengkap di Puskesmas 

Cibatu, Tarogong, dan Cisarupan pada Januari-Desember 2017, total sampel 

yang didapatkan pada penelitian ini adalah 705 pasien (Hasyul, et al., 2019). 

Data yang di dapatkan saat melakukan studi kasus di Ruang Tanjung 

yaitu Ruangan Anak RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi penyakit 

Deman Typhoid termasuk kedalam 10 besar penyakit yang menempati urutan 

Ke-5 di RSUD R. Syamsudin, S.H. pada anak periode Februari 2018 

Table 1.1 

Distribusi frekuensi 10 penyakit terbesar di RSUD R. Syamsudin 

S.H Kota Sukabumi periode Februari 2018. 

No Nama Penyakit Distribusi Frekuensi 

1 ISPA  165 25% 

2 Gastroenteriritis  113 17% 

3 Bakteria infeksi 70 11% 

4  Kejang demam kompleks 68 10% 

5 Demam Typhoid 59 9% 

6 Observasi febris 39 7% 

7 Anemia  36 6% 

8 Asma  36 6% 

9 Epilepsi 32 5% 

10 DHF 29 4% 

 Jumlah 647 100% 

 (Sumber: laporan Ruangan Tanjung RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi) 
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Dengan tingginya kasus typhoid dengan penularan   yang sangat cepat 

dari satu ke yang lainnya itu karna kurangnya menjaga kebersihan dari 

makanan maupun lingkunganya tersebut dimana biasanya anak-anak setelah 

melakukan aktivitas tidak mencuci tangan terlebih dahulu saat akan makan 

ataupun minum, maka peran perawat sangat  besar dalam membantu  

mengatasi masalah menurunkan angka terjadinya demam  typhoid pada anak. 

Peran Perawat bisa melakukannya sebagai perawat care giver yaitu untuk 

meningkatkan kesehatan seseorang dengan cara membantu pencegahan 

penyakit, dan melakukan proses keperawatan secara tepat dan memberikan 

pendidikan kesehatan kepada klien maupun keluarga klien. 

Berdasarkan latar belakang permasalah tersebut maka Penulis tertarik 

untuk mengambil kasus pada anak dengan ganguan sistem pencernaan akibat 

demam typhoid di ruang tanjung RSUD R. Syamsudin, S.H Kota Sukabumi.  

 

B. Tujuan   

Dengan ini penulis membuat karya tulis ilmiah menyampaikan tujuan 

umun dan tujuan khusus: 

1. Tujuan Umum  

Untuk pemberian asuhan keperawatan secara nyata dan secara 

langsung pada klien Demam thypoid ini dengan cara pendekatan proses 

asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, penentuan diagnosa, 

perencanaan, implementasi dan yang terakhir yaitu evaluasi. 
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2. Tujuan Khusus  

Adapun Tujuan khusus dalam karya tulis ilmiah ini agar penulis 

dapat: 

a. Mampu mendeskripsikan hasil pengkajian kepada klien demam 

Typhoid di Ruangan Tanjung RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota 

Sukabumi. 

b. Mampu mendeskripsikan diagnosa keperawatan pada klien Typhoid di 

Ruangan Tanjung RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi. 

c. Mampu mendeskripsikan perencaan asuhan keperawatan kepada klien 

Typhoid di Ruangan Tanjung RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota 

Sukabumi. 

d. Mampu mendeskripsikan tindakan keperawatan kepada klien Tyhpoid 

di Ruangan Tanjung RSUD R Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi. 

e. Mampu mendeskripsikan evalusi tindakan keperawatan pada klien 

Typhoid di Ruangan Tanjung RSUD Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi. 

f. Mampu membandingkan antar konsep teori yang ada di dalam buku 

dengan kenyataan pada klien Typhoid di Ruangan Tanjung RSUD R. 

Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi. 

C. Metode Telaahan  

1. Metode yang dilakukan yaitu deskriftif, dimana studi kasus yang 

menggambarkan tentang fenomena atau peristiwa-peristiwa yang telah 

tejadi di dalam proses keperawatan pada klien. 
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2. Teknik pengumpulan data  

a. Wawancara  

Penulis melakukan Wawancara kepada klien keluarga klien, 

Perawat yang sedang bertugas di ruangan dan kepada kepala ruangan 

dan kepada tim kesehatan yang lainnya. Adapun hal yang harus di 

ketahui yaitu Asuhan Keperawatan dan Komprehensif yaitu yang 

meliputi Biologis, Fisikologis, Sosial dan Spiritual. 

b. Observasi  

Penulis melakukan Observasi kepada klien secara langsung dan 

memberikan asuhan keperawatan selama kurang lebih tiga hari. 

c. Dokumentasi  

Penulis melakukan Pendokumentasian dengan mencari data, 

Wawancara, Cacatan Keperawatan serta rekam medik yang menunjang 

pada tindakan atau penanganan pada klien Demam Typhoid. 

d. Pemeriksaan fisik 

Maka penulis melakukan Pemeriksaan Fisik kepada klien 

secara keseluruhan dengan masalah kesehatannya yang berkaitan 

keadaan secara fisik klien dengan cara tekmik inspeksi, auskultasi, 

palpasi dan perkusi. 

e. Studi kepustakaan  

Maka penulis melakukan Studi Kepustakaan ini dengan 

berbagai buku dan referensi keperawatan yang relefan yang menunjang 
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kasus dan data-data yang diperoleh dari wawancara, observasi, 

dokumentasi dan pemeriksaan fisik. 

3. Sumber dan jenis data  

a. Sumber data yang di ambil: 

1) Sumber data primer yaitu dari ibu klien. 

2) Sumber data sekunder yaitu di dapatka dari keluarga klien, Rekam 

medik maupun catatan keperawatan oleh tim medis. 

b. Jenis data  

1) Data objektif dilakukan secara observasi oleh penulis. 

2) Data subjektif didapatkan dari klien atau pun ibu klien dengan 

berdasarkan apa yang dirasakan oleh klien. 

 

D. Sistematika Penulisan  

Sistematika yang digunakan untuk penulisan karya tulis ilmiah oleh 

penulis ada 4 bab yaitu pendahuluan, tinjauan teoritis, tinjauan kasus dan 

pembahasan, saran dan rekomendasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut  

BAB I PENDAHULUAN  

Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang, tujuan penulis, metode telaahan 

dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN TEORI 

Tinjauan teoritis, bab ini berisi penjelasan tentang konsep dasar penyakit yaitu 

Definisi, etiologi, anatom fisiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, 

Pemeriksaan Diagnosis dan Konsep Dasar Keperawatan yang meliputi 

Pengkajian, Diagnosa, Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi.  
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BAB III ASUHAN KEPERAWATAN 

Tinjauan kasus dan pembahasan bab ini menjelaskan tentang proses asuhan 

keperawatan     yang     meliputi     Pengkajian    Keperawatan, diagnosa 

keperawatan, perencaan keperawatan, implementasi keperawatan, evalusi 

keperawatan dan adapun Catatan Perkembangan penjelasan-penjelasan disini 

membahas tentang perbedaan dan kesamaan teori dan kenyataan. 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dan rekomendasi, dari bab ini berisi tentang penutup yang 

meliputi kesimpulan yang mengacu pada tujuan dan saran pada karya tulis 

ilmiah.
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