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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Demam thypoid (entric fever) adalah penyakit infeksi akut yang biasanya 

mengenai saluran pencernaan dengan gejala demam lebih dari 1 minggu, 

gangguan pada saluran pencernaan, dan gangguan kesadaran (Susilaningrum dkk 

2013, hlm.152). Demam  thypoid yang biasanya mengenai saluran pencernaan 

sering di jumpai di negara berkembang, termasuk Indonesia. Demam thypoid 

sampai sekarang masih belum dapat di cegah dan merupakan masalah yang ada di 

masyarakat umum, berbagai upaya di lakukan untuk memberantas penyakit ini 

tapi belum mendapat hasil yang maksimal. Penyakit ini tercantum dalam undang -

undang nomor 6 tahun 1962 tentang wabah.  

Demam thypoid atau sering di sebut dengan Thypus abdominalis adalah 

penyakit infeksi akut pada saluran pencernaan yang berpotensi menjadi penyakit 

multisistemik yang di sebabkan oleh Salmonella thypi (Muttaqin & Kumala 2011, 

hlm.102). 

Demam thypoid atau thypoid fever adalah suatu sindrom sistemik berat 

yang secara klasik disebabkan oleh Salmonella thypi. Salmonella thyphi termasuk 

dalam genus Salmonella (Garna 2012, hlm. 190). 

Dari definisi para ahli diatas tentang demam Thypoid kesimpulannya 

adalah Demam Thypoid adalah penyakit infeksi akut yang pada saluran 

pencernaan dengan gejala demam lebih dari satu minggu yang berpotensi menjadi 

penyakit multisistemik yang di sebabkan oleh Salmonella thypi.
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 Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia (2012), demam tifoid atau 

paratifoid  juga menempati urutan ke-3 dari 10 penyakit terbanyak dari pasien 

rawat inap di rumah sakit tahun 2010 yaitu sebanyak 41.081 kasus dan yang 

meninggal 274 orang dengan Case Fatality Rate sebesar 0,67 %. 

Demam tifoid sendiri akan sangat berbahaya jika tidak segera di tangani 

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

(World Health Organisation) memperkirakan angka insiden di seluruh dunia 

sekitar 17 juta jiwa pertahun, angka kematian demam tifoid mencapai 600.000 dan 

70% nya terjadi di Asia. Di Indonesia sendiri, penyakit tifoid bersifat endemic, 

menurut WHO angka penderita demam tifoid di Indonesia mencapai 81% per 

100.000 (Depkes RI, 2013). 

Angka prevelensi demam tifoid di Indonesia berdasarkan data Riskesdas 

2013 adalah 1.6%. Sedangkan prevelensi di Provinsi Depok sebesar 3.4 %. 

Insiden demam tifoid bervariasi di tiap daerah dan biasanya terkait dengan sanitasi 

lingkungan, di daerah Jawa Barat 200 kasus per 100.000 penduduk (Riskesdas, 

2013). 

Berdasarkan data yang diperoleh di Medical Record Jumlah kasus thypoid 

di Rumah Sakit Puri Cinere depok selama bulan Maret sampai April 2016 : DHF : 

140 kasus, Thypoid : 52 kasus, GED : 19 kasus, Post op cholecystectomy : 5 

kasus, Asma bronkheal : 5 kasus, Hematosezehia : 3 kasus. 

Demam thypoid sangat berhubungan erat dengan sanitasi lingkungan yang 

buruk, kebersihan perorangan yang buruk serta pengetahun yang kurang tentang 

penyakit demam thypoid. Dari penelitian yang dilakukan oleh Laksono (2009) 

mengatakan bahwa kebiasaan tidak mencuci tangan sebelum makan beresiko 

terkena thypoid 2,7 kali lebih besar dibandingkan yang mencuci tangan setiap 

mau makan. Penyebaran penyakit demam thypoid semakin berkembang pesat jika 

tidak segera di tangani dan bagi penderita yang tidak di tangani dengan segera 

bisa menimbulkan pendarahan usus, perforasi, peritonitis, sepsis, meningitis, 

kolesistisis, ensefalopati, bronkopneumonia, bahkan bisa menyebabkan kematian 

jika tidak segera ditangani (Sodikin 2011, hlm.96).  
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Melihat komplikasi yang di timbulkan cukup parah, maka perawat sebagai 

tenaga kesehatan mempunyai banyak peran dalam mensukseskan program 

penanggulangan penyakit demam thypoid ini dengan menggunakan pelayanan 

keperawatan yang profesional yaitu meliputi 4 aspek di antarnya : promotif, 

preventif, kuratif dan rehabilitatif. Aspek promotif yaitu dengan memberikan 

pendidikan kesehatan tentang mencuci tangan sebelum makan, sanitasi 

lingkungan, makan-makanan tidak sembarangan. Aspek preventif yaitu 

pendidikan kesehatan tentang pengertian demam thypoid dan penyebabnya, 

imunisasi cotipa (colera, typhus, paratyphus) serta menghindari makan-makanan 

yang terkontaminasi. Aspek kuratif yaitu dengan memberikan penatalaksaan 

keperawatan penyakit demam thypoid dengan pemberian obat – obatan, tirah 

baring dan diet makanan. Aspek rehabilitatif yaitu dengan pemulihan kesehatan 

dengan istirahat dan tirah baring yang cukup, pola makan yang teratur serta 

menghindari makanan yang merangsang peningkatan asam lambung dalam jangka 

waktu tertentu sampai usus kembali normal. 

Berdasarkan data yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk 

membahas bagaimana  Asuhan Keperawatan pada Tn. N dengan Demam 

Thypoid di Ruang Mawar Rumah Sakit Puri Cinere Depok. 

 

I.2 Tujuan  

I.2.1 Tujuan Umum 

Diperolehnya pengalaman yang nyata dalam memberikan asuhan 

keperawatan pada klien Tn.N dengan Demam Thypoid di Ruang Mawar Rumah 

Sakit Puri Cinere dengan mengenakan proses keperawatan. 

 

I.2.2 Tujuan Khusus 

a. Mahasiswa dapat melakukan  pengkajian keperawatan pada klien  

dengan Demam Thypoid. 

b. Mahasiswa dapat menentukan masalah keperawatan pada klien dengan 

Demam Thypoid. 

c. Mahasiswa dapat merencanakan asuhan keperawatan yang sesuai pada 

klien dengan Demam Thypoid. 
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d. Mahasiswa dapat melaksanakan tindakan keperawatan sesuai 

perencanaan sesuai dengan kasus pada klien dengan Demam Thypoid. 

e. Mahasiswa dapat melakukan evaluasi keperawatan sesuai pada klien 

dengan Demam Thypoid. 

f. Mahasiswa dapat  mengidentifikasi kesenjangan yang terdapat antara 

teori dan praktek pada klien dengan Demam Thypoid. 

g. Mahasiswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor pendukung, 

penghambat serta mencari solusi atau alternatif pemecahan masalah 

Demam Thypoid. 

h. Mahasiswa dapat mendokumentasikan asuhan keperawatan pada klien 

dengan Demam Thypoid. 

 

I.3  Ruang Lingkup 

Dalam menyusun makalah ini, penulis hanya membahas tentang “Asuhan 

Keperawatan Pada Klien Tn.N dengan Demam Thypoid diruang Mawar Rumah 

Sakit Puri Cinere Depok “ dari tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan 26 Mei 2016. 

 

I. 4 Metode Penulisan 

Dalam menyusun makalah ini dibuat berdasarkan deskriptif yaitu metode 

yang sifatnya mengumpulkan data, menganalisa, mengidentifikasi dan menarik 

kesimpulan kemudian diajukan sebagai pembahasan. Adapun teknik pengumpulan 

data dalam menyusun makalah ini adalah dengan studi kasus seperti wawancara, 

pemeriksaan fisik, observasi selain itu juga menggunakan studi dokumentasi 

dengan cara mempelajari hasil pemeriksaan dan data penunjang yang tertulis dan 

yang terakhir menggunakan metode studi kepustakaan yang didapatkan dengan 

mencari literature keperawatan di internet dan buku rekam medis untuk 

mendapatkan keterangan dengan dasar-dasar teoritis yang berhubungan dengan 

Demam Thypoid. 
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I.5  Sistematika Penulisan 

Makalah ini disusun sebanyak V BAB dimana setiap BAB berkaitan satu 

dengan lainnya secara sistematis. BAB I Pendahuluan yang meliputi latar 

belakang, tujuan, ruang lingkup, metode penulisan, dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjuan Teoritis meliputi pengertian, etiologi, patafisiologi (proses 

perjalanan penyakit), manifestasi klinik dan komplikasi, penatalaksanaan 

(therapy, tindakan medis yang bertujuan untuk pengobatan), pengkajian, diagnosa 

keperawatan, perencanaan keperawatan, penatalaksaan tindakan keperawatan dan 

evaluasi keperawatan. BAB III Tinjauan Kasus meliputi pengkajian, perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi keperawatan. BAB IV Pembahasan meliputi 

pembahasan antara teori dan kasus yang ada di lapangan mulai dari pengkajian, 

diagnosa keperawatan, perencanaan keperawatan, penatalaksaan tindakan 

keperawatan dan evaluasi keperawatan. BAB V Penutup meliputi kesimpulan dan 

saran. 
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