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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Demam thypoid yaitu kuman yang disebabkan oleh infeksi kuman salmonella 

thypi. Salmonella thypi ini dapat hidup didalam tubuh manusia, karena manusia 

sebagai natural resevoir. Manusia yang terkena oleh salmonella thypi ini dapat 

mengeluarkan melalui urin dan tinja dalam masa yang bervariasi (Sodikin, 2012). 

Demam thypoid amat berbahaya jika tidak segera di tangani secara baik dan 

benar, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Demam typhoid yaitu salah satu 

penyakit infeksi endemis di Asia, Oceana, Karibria, Amerika Latin, dan sedikit 

terjadi di Eropa dan Amerika Serikat. Bersumber pada data WHO (Word Health 

Organization) pada tahun 2010 terdapat 16 juta hingga 30 juta masalah demam 

typhoid di seluruh dunia diperkirakan sekitar 500.000 orang meninggal setiap 

tahunnya dampak dari penyakit ini. Asia menduduki deretan tertinggi pada kasus 

typhoid ini, terdapat 13 juta kasus dengan 400.000 setiap tahunnya. 91% kasus 

typhoid ini lebih sering menimpa anak-anak usia 3-19 tahun dan angka kematian 

20.000/ tahunnya. (Depkes RI, 2013). 

Demam thypoid di Indonesia ini patut mendapatkan perhatian yang lebih dari 

berbagai pihak, masalah ini bersifat endemis dan mengancam kesehatan 

masyarakat. Kasus karier (carrier) atau relaps dan resistensi pada obat-obat yang 

dipergunakan, sehingga menyulitkan usaha dalam pengobatan dan pencegahan. 

Pada tahun 2014, angka kasus thypoid di Indonesia memegang urutan ke tiga 
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dari 10 penyakit terbesar yang dirawat inap di rumah sakit, yakni sebesar 80.850 

kasus yang meninggal dengan angka sebanyak 1.747 kasus. Hasil kasus di rumah 

sakit besar di Indonesia memperlihatkan adanya kecondongan peningkatan besaran 

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

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

Berlandaskan sistem pemantauan terpadu di Jawa Barat, beberapa penyakit 

terpilih pada tahun 2015 demam thypoid ada 55.785 penderita, tergolong urutan ke 

tiga di bawah diare dan TBC selaput otak, sedangkan pada tahun 2017 jumlah 

penderita demam thypoid bertambah menjadi 57.045 penderita. Hal ini 

membuktikan bahwa kejadian demam thypoid di Jawa Barat terbilang tinggi 

(Dinkes Prov Jawa Barat, 2017). 

Berlandaskan rekapitulasi 5 kasus terbesar pasien di ruang penyakit dalam di 

Ruang Aisyiah Dalam RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi pada 3 bulan 

terakhir mulai Juni sampai Juli 2019 didapatkan data sebagai berikut:  

Table 1.1 

Kasus Terbesar Penyakit Dalam Di Ruang Aisyah Dalam 

RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi Juni-Juli 2019 

 

NO KASUS JUMLAH PERSENTASE% 

1 Thypoid 49 32% 

2 DHF 36 24% 

3 GGK 31 20% 

4 GE 19 13% 

5 CHF 18 11% 

Jumlah  153 100% 

(Sumber: SIMRS Ruang Aisyah Dalam,2019) 
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Beralaskan tabel 1.1, dapat disimpulkan bahwa Demam Thypoid di Ruangan 

Aisyiah Dalam RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi menduduki posisi ke 1 

dari kasus 5 panyakit terbesar. Demam typoid jika tidak dilakukan intervensi akan 

mengakibatkan komplikasi ke organ lain bahkan dapat menimbulkan kematian pada 

pasien. 

Adapun masalah yang muncul pada pasien demam thypoid seperti pendarahan 

usus, melena, perforasi usus, peritonitis, organ lian ialah meningitis, enselopati, dan 

pneumonia. Penyakit ini sangat berhubungan dengan usus dan pada perut. Pada 

dasarnya usus halus menggambarkan organ yang penting dimana fungsi utamanya 

selaku alat untuk mencerna dan mengabsorspsi khime dari lambung. Disamping itu, 

penyakit demam thypoid dapat menjadi gangguan terhadap kebutuhan dasar 

manusia diantaranya kebutuhan nutrisi, kebutuhan cairan dan elektrolit, kebutuhan 

aktifitas sehari-hari serta kebutuhan rasa aman dan nyaman (Brunner & Suddarth, 

2013). 

Melihat kompleksnya masalah yang timbul dari penderita thypoid ini 

membutuhkan peranan keperawatan dalam penyelesaian demam thypoid di rumah 

sakit. Hal ini dilihat dari aspek promotif, preventif, kiratif dan rehabilitatif terhadap 

masalah atau resiko pasien demam thypoid yang dirawat di rumah sakit, seperti 

menganjurkan klien untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, pola 

makan yang teratur, mengurangi makanan pedas dan asam serta istirahat yang 

cukup, karena sangat diperlukan guna menekan angka kejadian demam thypoid, 

mulai dari peningkatan promosi kesehatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan 

derajat kesehatan klien. Perawat diharapkan untuk mensosialisasikan pencegahan 
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terhadap thypoid dengan cara mengadakan penyuluhan kesehatan dan memberikan 

pendidikan kesehatan mengenai thypoid kepada masyarakat luas agar berpartisipasi 

aktif dalam menanggulangi thypoid dan mencegahnya. 

Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk 

mengangkat kasus sebagai bahan laporan dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan 

judul “Asuhan Keperawatan Pada Tn A Dengan Demam Thypoid di Ruang 

Aisyah Dalam RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi”. 

 

B. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum  

Tujuan umum pada penulisan karya tulis ilmiah ini untuk mendapatkan 

pengalaman yang nyata dan memahami asuhan keperawatan pada Tn.A dengan 

Thypoid di RSUD Sekarwangi. 

2. Tujuan khusus  

a. Sanggup mendefinisikan hasil pengkajian pada klien dengan Demam 

thypoid  

b. Sanggup mendefinisikan Diagnosa keperawatan pada klien dengan 

Demam thypoid. 

c. Sanggup mendefinisikan rencana asuhan keperawatan pada klien dengan 

Demam Thypoid  

d. Sanggup mendefinisikan tindakan keperawatan pada klien dengan Demam 

thypoid 

e. Sanggup mendefinisikan evaluasi pada klien dengan Demam thypoid 
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f. Sanggup membandingkan antara konsep dengan kenyataan pada klien 

dengan Demam thypoid. 

 

C.  Metode dan Teknis Penulisan  

1. Metode Penelitian   

Dalam metode penelitian ini yang dipakai oleh penulis dalam penyusunan 

Karya Tulis Ilmiah ini adalah metode deskriptif yang berbentuk pendekatan studi 

kasus yang digunakan mengenai asuhan keperawatan pada klien dengan Demam 

thypoid. 

2. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang dipakai pada studi kasus ini melingkupi : 

a. Wawancara  

Yang dilakukan penulis ialah dengan cara tanya jawab dengan klien, 

keluarga, perawat yang sedang bertugas dan tim kesehatan lain. untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan dalam melakukan teknik asuhan 

keperawatan pada klien  

b. Pengamatan atau Observasi  

Penulis melaksanakan pemantauan secara langsung kepada klien, keluarga 

dan lingkungan klien, dengan kasus demam thypoid untuk mendapatkan 

data yang benar dan tepat. 
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c. Pemeriksaan fisik  

Penulis melaksanakan pemeriksaan fisik kepada klien secara persistem 

berkenaan dengan keadaan fisk dengan menggunakan metode inspeksi, 

palpasi, auskultasi, perkusi. 

d. Riset dokumentasi  

Penulis mendalami dan melakukan studi keputusan yaitu dengan cara 

pengumpulan data subjektif dan objektif, dimulai dari referensi, catatan 

keperawatan, rekam medik dan dari catatan kesehatan klien. 

 

D. Sumber dan Jenis Data Yang Diambil : 

1. Sumber data  

a. Sumber data primer  

Klien adalah sumber utama data (primer) dan perawatan dapat mencari 

informasi yang sebenarnya perihal masalah kondisi dan kesehaan kepada 

klien. (Nursalam, 2013) 

b. Sumber data sekunder  

Orang terdekat, apabila klien mengalami gangguan keterbatasan dalam 

berkomunikasi atau kesadaran klien menurun, informasi bisa diperoleh 

dari orang terdekat klien, orang tua, anak, suami/istri atapun teman dekat 

kien.  
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2. Jenis Data:  

a. Data Subjektif  

Data subjektif ini didapatkan dari klien ditentukan oleh perawat secara 

sendiri melalui suatu intreraksi atau komunikasi. Data ini didapatkan dari 

riwayat keperawatan termasuk persepsi klien, perasaan, dan ide atas status 

kesehatannya. Misalnya mengenai nyeri, kecemasan, perasaan malu, dan 

sebagianya. 

b. Data Objektif 

Data objektif ialah data yang dapat diukur dan diobserrbvasi oleh perawat 

yang didapat melalui kepekaan perawat, dan diterima menggunakan panca 

indera. Misalnya frekuensi pernafasan, tekanan darah, frekuensi nadi, 

berat badan, atau tingkat kesadaran. Fokus pengumpulan data meliputi : 

1) Fungsi status sebelumnya dan saat ini. 

2) Riwayat status kesehatan sebelumnya dan saat ini. 

3) Respons terhadap terapi medis dan invtervensi keperawatan. 

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

5) Resiko untuk persoalan potensial. 

6) Hal-hal yang bisa menjadi dorongan atau kekuatan bagi klien. 

7) Pengerjaan data  
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3. Pengolahan Data 

Pengolahan data ini yaitu secara manual dengan cara mengklasifikasikan, 

mengidentifikasi, menginterprestasikan, mendokumentasikan dan 

memverifikasikan, lalu disajikan secara textular. 

 

E. Sistem Penulisan 

Untuk mendapatkan bayangan yang jelas, karya tulis ini terdiri atas pembukaan 

dan empat BAB yang di susun secara terstruktur: 

BAB I: PENDAHULUAN  

Pada BAB ini berisi pembukaan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan 

penulisan, metode analisis, lingkup perbincangan dan sistem penulisan. 

BAB II: TINJAUAN TEORITIS  

Pada BAB ini berisi mengenai pengertian demam thypoid, etiologi thypoid, 

patofisiolgi thypoid, manisfestasi klinik demam thypoid, pemeriksaan diagnostik 

thypoid, manajemen medik, dan proses keperawatan pada klien dengan demam 

thypoid. 

BAB III: TINJAUAN KASUS DAN PEMBAHASAN  

Pada BAB ini memberikan gambaran yang terdapat di lapangan yang berhubungan 

dengan asuhan keperawatan yaitu tindakan keperawatan yang terdiri dari 

pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dan di 

dalam pembahasan ini menjelaskan tentang kesenjangan antara pandangan teori 

dengan pandangan kasus. 
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BAB IV: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

BAB ini berisi tentang hal-hal yang diperhatikan secara ringkas dari bab-bab 

sebelumnya untuk dibuat kesimpulan, serta memberikan rekomendasi kepada 

berbagai pihak terkait dalam rangka peningkatan asuhan keperawatan pada klien 

atas demam thypoid. 


