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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan kesehatan adalah investasi utama bagi pembangunan 

sumber daya manusia Indonesia. Pembangunan kesehatan pada dasarnya adalah 

upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan setiap orang 

untuk dapat berperilaku hidup yang sehat untuk mencapai derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya. 

Typhus Abdominalis terdapat di seluruh dunia dan penyebarannya tidak 

tergantung pada keadaan iklim. Penyakit ini lebih banyak di jumpai di  negara-

negara  berkembang  di  daerah tropis  dimana penyediaan  air bersih, sanitasi   

lingkungan dan   kebersihan   individu   kurang   baik. Penyakit  ini  merupakan  

penyakit  endemis  di negara-negara  Afrika, Amerika Latindan Asia termasuk 

indonesia (Garnadi, 2008). 

Prevalensi kasus bervariasi tergantung lokasi, kondisi lingkungan 

setempat dan perilaku masyarakat. Setiap tahun, di seluruh dunia terdapat 

sekitar 17 juta kasus dengan 600.000 kematian. WHO memperkirakan70% 

kematian terjadi di Asia (Widoyono,2010). Sekitar 2% dari penderita menjadi 

carrier (pembawa). Di Indonesia, diperkirakan angka kejadian penyakit ini 

adalah 300 – 810 kasus per 100. 000 penduduk per tahun (Yuni, 2013). 
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Menurut data WHO (World Health Organisation) memperkirakan angka 

insidensi di seluruh dunia sekitar 17 juta jiwa per tahun, angka kematian akibat 

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

sendiri, penyakit tifoid bersifat endemik, menurut WHO angka penderita 

demam tifoid di Indonesia mencapai 81% per 100.000 (Depkes RI, 2013). 

Berdasarkan data yang di peroleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 

berdasarkan system surveilans terpadu beberapa penyaki terpilih pada tahun 

2010 penderita Demam Tifoid ada 44.422 penderita, termasuk urutan ketiga di 

bawah diare dan TBC selaput otak, sedangkan pada tahun 2011 jumlah 

penderita demam tifoid meningkat menjadi 46.142 penderita. Hal ini 

menunjukan bahwa kejadian demam tifoid di Jawa Tengah termasuk tinggi. 

(Dinkes Prov Jateng,2011). 

Komplikasi yang muncul pada typhus abdominalis ada beberapa yaitu 

pada usus, perdarahan usus, melena, perforasi usus, peritonis, organ lain yaitu 

meningitis, kolesitis, ensefalopati dan pneumonia (Garna, 2012). Penyakit ini 

sangat berhubungan dengan usus pada perut. Pada dasarnya usus halus 

merupakan organ yang penting dimana fungsi utamanya sebagai alat untuk 

mencerna dan mengabsorpsi khime dari lambung. Di samping itu penyakit 

typhus abdominalis dapat menjadi gangguan terhadap kebutuhan dasar manusia 

di antaranya kebutuhan nutrisi, kebutuhan cairan dan elektrolit, kebutuhan 

aktifitas sehari–hari serta kebutuhan rasa aman nyaman. 
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Penderita Typhus Abdominalis khususnya di Kota Sukabumi. 

Berdasarkan rekapitulasi 5 kasus terbesar pasien di ruang penyakit dalam di 

ruang Korpri Melati Bawah RSUD R. Syamsudin, S.H Kabupaten Sukabumi  

pada 3 bulan terakhir mulai dari bulan Desember 2017 sampai bulan Pebruari 

2018 di dapatkan data sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Angka Kasus Penyakit Dalam di Ruang Korpri Melati Bawah  

RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi 

 Desember  2017-Pebruari 2018 

No Kasus Jumlah % 

1.  Typhoid Abdominalis 35 31,8 

2.  Gastritis 25 22,7 

3.  DHF 19 17,3 

4.  GEA 15 13,6 

5.  Dyspesia 11 10 

Jumlah 110 100 

(Sumber : Laporan bulanan ruang Korpri Melati Bawah,  RSUD R. Syamsudin, SH Periode 

Desember 2017- Pebruari 2018) 

 

Data tersebut Menunjukan bahwa pasien dengan diagnosa Typhus 

Abdominalis terdapat jumlah 35 orang, Melihat Kompleksnya masalah yang 

timbul dari penderita typhoid ini membutuhkan peranan keperawatan dalam 

penanggulangan demam typhoid di rumah sakit. Hal ini di tinjau dari aspek 

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatife terhadap masalah atau resiko 

pasien demam typhoid 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 typhoid, mulai dari 

peningkatan promosi kesehatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan derajat 
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kesehatan klien. Perawat diharapkan untuk mensosialisasikan pencegahan 

terhadap typhoid dengan cara mengadakan penyuluhan kesehatan dan 

memberikan pendidikan kesehatan tentang typhoid kepada masyarakat luas agar 

berpartisipasi aktif dalam menanggulangi typjoid dan mencegah penyakit. 

Berdasarkan data di atas, hal tersebut menunjukan cukup tingginya angka 

kejadian yang mendasari pengambilan kasus tersebut. Maka penulis tertarik 

untuk membuat Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Asuhan Keperawatan Pada 

Klien Dengan Gangguan Sistem Pencernaan Akibat Typhus Abdominalis 

(Studi Kasus Pada Nn.I di Ruang Korpri Melati Bawah RSUD R. Syamsudin, 

SH Kota Sukabumi)”. 

 

B. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Untuk mendapatkan pengalaman secara nyata dalam memberikan 

asuhan keperawatan secara langsung pada klien dengan gangguan sistem 

pencernaan akibat typhus abdominalis yang komprehensif meliputi aspek 

bio-psiko-sosial dan spiritual dengan pendekatan proses keperawatan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mampu mendeskripsikan hasil pengkajian pasien dengan gangguan 

sistem pencernaan akibat typhus abdominalis. 

b. Mampu mendeskripsikan diagnosa keperawatan pasien dengan 

gangguan sistem pencernaan akibat typhus abdominalis. 
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c. Mampu mendeskripsikan rencana asuhan keperawatan pasien dengan 

gangguan sistem pencernaan akibat typhus abdominalis. 

d. Mampu mendeskripsikan tindakan keperawatan pasien dengan 

gangguan  sistem pencernaan akibat typhus abdominalis. 

e. Mampu mendeskripsikan evaluasi pada pasien dengan gangguan 

sistem pencernaan akibat typhus abdominalis. 

f. Mampu membandingkan antara konsep dengan kenyataan pada 

gangguan sistem pencernaan akibat typhus abdominalis. 

 

C. Metode dan Teknik Penulisan 

1. Metode Telaahan 

Metode yang digunakan dalam studi kasus ini adalah metode 

deskriptif, yaitu suatu metode yang memaparkan suatu penomena atau 

peristiwa yang urgen yang terjadi pada masa kini (wawancara, observasi, dll 

(Nursalam, 2007). 

2. Teknik pengumpulan data : 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan teknik berinteraksi langsung dengan klien, 

dan keluarga klien, 

b. Observasi 

Pengumpulan data klien dengan pengamatan secara langsung. 
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c.  Pemeriksaan Fisik 

Penulis melakukan pemeriksaan fisik atau pengkajian fisik untuk 

memperoleh data objektif dari riwayat kesehatan klien dengan tekhnik 

inspeksi, perkusi, palpasi, dan auskultasi, Yaitu dengan cara persistem atau 

hed to toe. 

d. Studi Literatur 

Penulis melakukan studi literature dengan membaca dan mempelajari 

konsep yang berhubungan dengan kasus yang menunjang data yang sudah 

diperoleh dari klien, keluarga dan perawat ruangan. 

e. Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan cara mempelajari rekamedik klien di ruangan. 

3. Sumber dan jenis data  

a. Sumber data 

1) Sumber data primer 

Klien adalah sumber utama (primer) dan perawat dapat menggali 

informasi yang sebenarnya mengenai masalah klien.  

2) Sumber data sekunder 

Orang terdekat, informasi dapat diperoleh melalui orang tua, teman 

klien jika klien mengalami gangguan keterbatasan dalam 

berkomunikasi atau kesadaran yang menurun, misalnya klien bayi 

atau anak-anak,atau klien dalam kondisi tidak sadar. 
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b. Jenis data 

1) Data Subjektif 

Adalah data yang didapatkan dari klien sebagai suatu pendapat 

terhada suatu situasi dan kejadian, informasi tersebut tidak bisa 

ditentukan oleh perawat, mencakup persepsi, perasaan, ide klien 

tentang status kesehatannya. Misalnya tentang nyeri, perasaan 

lemah, ketakutan, kecemasan, frustasi, mual, perasaan malu. 

2) Data Objektif 

Data yang dapat di observasi dan di ukur, dapat diperoleh 

menggunakan panca indra (lihat, dengar, cium, raba) selama 

pemeriksaan fisik.  

3) Pengolahan Data 

Pengolahan data secara manual yaitu : dengan cara 

mengklasifikasikan,  mengidentifikasikan, 

menginterprestasikan, dokumentasi. 

 

D. Sistematika Penulisan 

Karya tulis ini  terdiri atas pembukaan dan 4 BAB yang disusun  secara 

sistematis, pembukaan terdiri dalam judul, lembar pengesahan, kata pengantar, 

abstrak, dan daftar isi, sedangkan isi terdiri dari : 
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BAB I : PENDAHULUAN 

  Menggambarkan tentang latar belakang, tujuan penulisan, 

metode penulisan, lingkup bahasan dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN TEORITIS 

Menggambarkan serta menguraikan tentang konsep dasar yang 

meliputi pengertian, anatomi dan fisiologi pencernaan, 

patofisiologi, damak masalah terhadap perubahan struktur dan 

tubuh dan manajemen medik umum serta pendekatan proses 

keperawatan pada Typhus Abdominalis meliputi tahap 

pengkajian, tahap diagnose keperawatan, tahap perencanaan, 

tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi 

BAB III : TINJAUAN KASUS DAN PEMBAHASAN 

Menggambarkan tentang asuhan keerawatan pada klien 

dengan Typhus Abdominalis yang meliputi : pengkajian, 

diagnosa, keperawatan, perencanaan, implementasi, dan 

evaluasi serta pembahasan yang menjelaskan tentang 

kesenjangan konsep teori dengan tinjauan kasus. 

BAB IV : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Menggambarkan secara singkat mengenai hasil yang 

diharapkan dan memberikan rekomendasi kepada pihak yang 

terkait dalam meningkatkan kualiatas asuhan keperawatan. 

 


