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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Demam typhoid/ typhoid fever adalah penyakit infeksi akut pada usus halus 

yang disebabkan oleh salmonella typhi. (Nugroho, 2011 : 187). Demam typhoid 

juga merupakan salah satu penyakit infeksi endemis di Asia, Amerika Latin, 

Karibria, Oceana dan jarang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa. Menurut data 

WHO (Word Health Organization) pada tahun 2010 terdapat 16 juta hingga 30 

juta kasus demam typhoid di seluruh dunia dan diperkirakan sekitar 500.000 

orang meninggal setiap tahunnya akibat penyakit ini. Asia menempati  urutan 

tertinggi pada kasus typhoid ini, dan terdapat 13 juta kasus dengan 400.000 setiap 

tahunnya. 91% kasus typhoid menyerang anak-anak usia 3-19 tahun dan angka 

kematian 20.000/ tahunnya. Di Indonesia 14% demam enteris ini disebabkan oleh 

Salmonella typhi (Suratun, 2010: 120). 

Menurut laporan Ditjen Pelayanan Medis, Depkes RI, pada tahun 2008, 

demam typhoid menempati urutan kedua dari 10 penyakit terbanyak pasien rawat 

inap dirumah sakit di Indonesia dengan jumlah kasus 81.116 dengan proporsi 

3,15% urutan pertama ditempati oleh diare dengan jumlah kasus 193.856 dengan 

proporsi 7,52%, urutan ketiga ditempati oleh Demam Berdarah Dengue (DBD) 

dengan jumlah kasus 77.539 dengan proporsi 3,01% (Depkes RI, 2009) 
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WHO (Word Health Organization) menyatakan jumlah kasus demam typhoid 

di Indonesia pada tahun 2012 ada 600-1,3 juta setiap tahunnya dengan lebih dari 

20.000 kematian. Rata-rata di Indonesia, orang yang berusia 3-19 tahun 

memberikan angka sebesar 91% terhadap kasus demam typhoid (WHO, 2012). 

Berdasarkan penelitian Cyrus H. Simanjuntak di provinsi Jawa Barat pada 

tahun 2009, insidens rate demam typhoid pada masyarakat di daerah semi urban 

adalah 357,6 per 100.000 penduduk per tahun. Insiden demam typhoid bervariasi 

di tiap daerah dan biasanya terkait dengan sanitasi lingkungan; di daerah Jawa 

Barat, terdapat 157 kasus per 100.000 peduduk sedangkan di daerah urban 

ditemukan 760-810 per 100.000 penduduk (Simajuntak,C.H, 2009). 

Di Kota Sukabumi sendiri data yang didapatkan saat melakukan studi kasus 

tepatnya di RSUD R. Syamsudin, S.H Kota Sukabumi yaitu di ruang anak 

Tanjung, demam typhoid termasuk kedalam peringkat 10 besar penyakit pada 

anak dan sering terjadi setiap tahunnya. Hal ini terbukti dengan hasil data yang 

didapat dalam rentang waktu bulan  November 2017 – Febuari 2018 yaitu sebagai 

berikut : 
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Tabel 1.1 

Distribusi Frekuensi 10  Besar Penyakit yang di Rawat Inap di Ruang 

Perawatan Anak, Tanjung  RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi 

Periode Bulan November 2017 – Febuari 2018 

 

No Nama Penyakit Distribusi  Presentasi 

1.  ISPA  165 25% 

2.  Gastroenteritis 113 17% 

3. Bakterial Infeksi 70 11% 

4.  Kejang Demam Kompleks 68 10% 

5.  Typhoid  59 9% 

6.  Ispa 39 7% 

7.  Anemia  36 6% 

8.  Asma 36 6% 

9.  Obsevasi Febris 32 5% 

10.  DHF 29 4% 

 Jumlah 647 100% 

Sumber : Laporan Ruang Tanjung RSUD R. Syamsudin. S. H Kota Sukabumi 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukan bahwa kasus demam typhoid  masuk 

kedalam 10 penyakit terbesar dengan menduduki tingkat ke-5 dengan total jumlah 

pasien 674 rawat inap di  Ruang anak Tanjung RSUD R. Syamsudin, S.H Kota 

Sukabumi terdapat 59 yang mengalami penyakit demam typhoid dengan 

presentasi 9 % adanya selama rentang 4 bulan tersebut, yaitu pada bulan 

November 2017 sampai bulan Febuari 2018. Dan anak yang mengalami demam 

typoid selalu ada di setiap bulannya yang dirawat inap di ruang Tanjung. Hal ini 

disebabkan oleh mudahnya penularan demam typhoid yang melalui berbagai cara. 

Penularan demam typhoid dikenal dengan 5F (Food, finger, fomitusfly, feses). 

Feses dan muntahan dari penderita demam typhoid dapat menularkan bakteri 

Salmonella typhi kepada orang lain. Kuman tersebut ditularkan melalui makanan 

atau minuman yang terkontaminasi dan melalui perantara lalat, dimana lalat 
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tersebut akan mengeluarkan secret nya kedalam makanan yang akan di konsumsi.. 

Apabila orang tersebut kurang memperhatikan hygiene nya, seperti mencuci 

tangan dan makanan tersebut tercemar oleh Bakteri Salmonella typhi masuk ke 

tubuh orang yang sehat melalui mulut maka orang tersebut akan menjadi sakit, 

dan bisa terjadi berbagai komplikasi jika tidak mendapat penanganan yang cepat 

dan tepat  (Zulkoni, 2010).  

Komplikasi yang dapat muncul akibat demam typhoid yang tidak segera 

ditangani adalah dapat terjadi perdarahan dan perforasi usus, yaitu sebanyak 0,5 – 

3% yang terjadi setelah minggu pertama sakit. Komplikasi tersebut dapat terjadi 

apabila suhu badan dan tekanan darah mendadak turun dan kecepatan nadi 

meningkat. Perforasi dapat ditunjukkan lokasinya dengan jelas, yaitu didaerah 

distal ileum disertai dengan nyeri perut, muntah-muntah dan adanya gejala 

peritonitis yang dapat berlanjut menjadi sepsis. Komplikasi lain yaitu pneumonia 

dan bronchitis. Komplikasi ini ditemukan sekitar 10% pada anak-anak. 

Komplikasi lain yang lebih berat dengan akibat fatal adalah apabila mengenai 

jantung (myocarditis) dengan Arhytmiasis, blok sinoarterial, perubahan ST-T 

elektrokardiogram atau cardiogenic shock (Ranuh, 2013: hal 184). 

Tingginya kasus demam typhoid dan mudahnya penularan penyakit typhoid 

serta komplikasi yang dapat berakibat kematian, maka dibutuhkan peran perawat 

untuk menurunkan angka kejadian demam typhoid pada anak. Perawat dapat 

melakukan berbagai cara diantaranya peran perawat sebagai care giver yaitu 

melakukan proses keperawatan yang profesional untuk memberikan asuhan 
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keperawatan secara tepat sasaran sesuai kebutuhan klien. Salasatu contoh peran 

perawat sebagai care giver dalam kasus demam typhoid adalah memberikan 

penyuluhan kepada orang tua atau klien untuk menjaga kebersihan lingkungan 

dan pribadi. 

Maka dari itu penulis tertarik untuk menyusun karya tulis ilmiah yang 

berjudul : “Asuhan Keperawatan pada Anak dengan Demam Typhoid di Ruang 

Tanjung RSUD R. Syamsudin, S.H Kota Sukabumi  

 

B. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Untuk mendapatkan pengalaman secara nyata dalam memberikan 

asuhan keperawatan secara langsung pada klien dengan demam typhoid yang 

komprehensip meliputi aspek bi-psiko-sosial dan spiritual dengan pendekatan 

proses keperawatan. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari tugas akhir ini, yaitu : 

a. Mampu mendeskripsikan hasil pengkajian pada pasien penderita demam 

typhoid. 

b. Mampu mendeskripsikan diagnosa keperawatan dari penyakit demam 

typhoid. 

c. Mampu mendeskripsikan rencana asuhan keperawatan dari penyakit 

demam typhoid. 
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d. Mampu mendeskripisakan tindakan keperawatan pada pasien penderita 

demam typhoid. 

e. Mampu mendeskripsikan evaluasi pada pasien penderita demam typhoid. 

f. Mampu membandingkan antar konsep dengan kenyataan dari hasil 

dilapangan. 

 

C. Metode Telaahan 

1. Metode Penelitian 

Metode yang disusun dalam penelitian ini adalah metode penulisan 

deskriptif yang menggambarkan suatu permasalahan dengan data yang 

disajikan sebagai bahan mendapatkan pemecahan masalah berupa studi kasus 

dengan menggunakan pendekatan asuhan keperawatan yang dilaksanakan 

terhadap salah seorang klien dengan demam typhoid. 

2.   Teknik Pengumpulan Data : 

 Adapun Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara: 

a. Wawancara 

 Komunikasi timbal balik berbentuk tanya jawab antara perawat dengan 

pasien atau kelurga, tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah –

masalah keluarga dengan teknik wawancara verbal, misalnya: 

a) Nama klien? 

b)  Tempat tanggal lahir klien? 

c)  Alamat klien? 
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b. Observasi 

       Pengamatan pasien dilakukan baik terhadap fisik, perilaku dan sikap 

dalam menegakan diagnosa keperawatannya. 

c. Studi Dokumentasi 

       Pengumpulan data dan fakta yang didapat dari rumah sakit dan 

catatan reka medik klien. 

d. Pemeriksaan Fisik 

       Upaya penegakan diagnosa keperawatan dengan cara insfeksi, palpasi, 

auskultrasi, dan perkusi. 

e. Studi Kepustakaan 

       Pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku referensi 

keperawatan dan melakukan telaahan pada berbagai sumber buku yang 

relevan. 

3. Sumber dan jenis data : 

a. Sumber data Primer dan Skunder 

       Sumber data yang digunakan data primer yaitu data yang di peroleh 

dari pasien langsung dan data skunder yaitu data yang diperoleh dari orang 

tua atau orang terdekat klien. 

b. Jenis data : objektif dan Subjektif 

       Jenis data objektif yaitu data yang dapat di observasi dan di ukur, 

dapat diperoleh menggunakan panca indra (lihat, dengar, cium, dan raba). 

Dan subjektif yaitu data yang didapatkan dari klien sebagai suatu pendapat 
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terhadap suatu situasi dan kejadian. Informasi tersebut tidak bisa 

ditentukan oleh perawat, mecakup persepsi, perasaan, ide klien tentang 

status kesehatannya. 

 

D. Sistematika Penulisan 

       Karya tulis ilmiah ini terdiri atas  empat bab yang disusun secara sistematis 

yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, tinjauan kasus, kesimpulan dan 

rekomendasi. 

       Adapun penulisannya sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

  Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian 

yang meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, metode telaahan, sistematika 

penulisan serta lingkup bahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

   Bab ini menguraikan dan menjelasakan secara teoritis konsep dasar 

penyakit demam typhoid pada anak, konsep asuhan keperawatan demam typhoid 

yang meliputi pengkajian, diagniosa , perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

BAB III JASUS DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini melaporkan mengenai asuhan keperawatan dengan demam 

typhoid yang disusun dengan asuhan keperawatan yang dimulai dari pengkajian, 

diagnosa, perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi yang telah dilaksanakan 
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dilapangan, serta pembahasan yang berisi analisa kesenjangan dari setiap tahap 

proses keperawatan yang dilakukan. 

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

  Berisi kesimpulan dan asuhan keperawatan yang telah dilaksanakan 

yang disusun pada karya tulis ilmiah ini serta rekomendasi yang ditujukan kepada 

pihak yang bersangkutan dalam upaya peningkatan kualitas asuhan keperawatan. 

  

 

 


