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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia. Saat ini banyak penyakit yang diderita disebabkan oleh kuman, 

bakteri, dan kebiasaan atau pola hidup tidak sehat. Masalah kesehatan 

masyarakat di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks, salah 

satunya mengenai penyakit menular. Menurut UU No.6 tahun 1962 tentang 

wabah, salah satu penyakit menular tersebut adalah febris typhoid. Febris 

typhoid banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat baik di perkotaan 

maupun di pedesaan. Penyakit ini sangat erat kaitannya dengan kualitas dari 

higiene pribadi dan sanitasi lingkungan yang kurang bersih serta perilaku yang 

tidak mendukung untuk hidup bersih. 

Badan kesehatan dunia (WHO) memperkirakan jumlah kasus febris 

typhoid diseluruh dunia mencapai 16-33 juta dengan 500-600 ribu kematian 

tiap tahunnya. Typhoid merupakan penyakit infeksi menular yang dapat terjadi 

pada anak maupun dewasa. Anak merupakan yang paling rentan terkena 

typhoid, walaupun gejala yang dialami anak lebih ringan dari dewasa. 

Dihampir semua derah endemik, insidensi febris typhoid banyak terjadi pada 

anak usia 5-9 tahun (Nita, 2008). 

Angka kejadian typhoid diketahui lebih tinggi pada negara yang sedang 

berkembang di daerah tropis, sehingga tak heran jika typhoid atau tifus 

1 

Hipertermia Pada An. A Dengan..., NUR AHMAD GIRIYANTO, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2014



2 

 

abdominalis banyak ditemukan di negara kita. Di Indonesia sendiri typhoid 

masih merupakan penyakit endemik dan menjadi masalah kesehatan yang 

serius. Typhoid erat kaitannya dengan hygiene perorangan dan sanitasi 

lingkungan (Nita, 2008). 

Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 

berdasarkan sistem surveilans terpadu beberapa penyakit terpilih pada tahun 

2009 penderita Demam Tifoid ada 44.422 penderita, termasuk urutan ketiga di 

bawah Diare dan TBC selaput Otak, Sedangkan pada tahun 2010 jumlah 

penderitanya meningkat menjadi 46.142 penderita. Hal ini menunjukkan 

bahwa kejadian Demam Tifoid di Jawa Tengah termasuk tinggi (Suprapto, 

2012). 

Data Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi Semarang menunjukkan 

bahwa pada tahun 2010 jumlah penderita Demam Tifoid yang menjalani rawat 

inap mencapai 1.048 orang, penegakan diagnosis Demam Tifoid menggunakan 

tes Tubex TF. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2010, setiap 

hari rata-rata ada 2,9 orang masuk menjalani rawat inap di RSUP dr Kariadi 

sebagai penderita Demam Tifoid. Melihat gambaran tersebut di atas 

menunjukkan bahwa kejadian Demam Tifoid termasuk tinggi (Suprapto, 

2012). 

Berdasarkan penghitungan angka statistik pasien yang penulis dapatkan 

dari rekam medis RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga pada 

bulan Februari sampai April tahun 2014 terhitung jumlah keseluruhan pasien 

yang masuk dengan kasus demam typhoid adalah 302 pasien, 144 laki-laki dan 
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158 perempuan. Sedangkan jumlah pasien yang dirawat inap di ruang 

Cempaka adalah 56 anak dengan 34 laki-laki dan 22 perempuan. Masalah 

tersebut dapat menimbulkan masalah keperawatan yang komplek, sehingga 

memerlukan asuhan keperawatan yang dilaksanakan dengan tetap 

memperhatikan upaya meningkatkan, mencegah, mengatasi dan memulihkan 

masalah kesehatan. 

Berdasarkan pertimbangan di atas maka pernulis tertarik untuk 

menyusun laporan asuhan keperawatan dengan judul “Febris Typhoid Pada 

An. A di Ruang Cempaka RSUD Dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga”. 

 

B. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Melakukan asuhan keperawatan dan mengulas tentang penyakit demam 

typhoid pada pasien anak melalui pendekatan proses keperawatan secara 

komprehensif. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mampu melakukan pendekatan pengkajian pada pasien An. A yang 

menderita penyakit febris typhoid di ruang Cempaka RSUD dr. R. 

Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. 

b. Mampu menganalisa untuk menentukan masalah keperawatan pada 

pasien An. A dengan febris typhoid. 

c. Mampu merencanakan tindakan keperawatan yang akan dilakukan untuk 

mengatasi masalah keperawatan pada pasien An. A. 
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d. Mampu melakukan tindakan keperawatan sesusai dengan rencana 

tindakan yang telah ditentukan pada pasien An. A dengan tepat. 

e. Mampu mengevaluasi tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan. 

 

C.  Manfaat Penulisan 

Dari hasil laporan kasus ini penulis berharap dapat memberikan manfaat : 

1. Bagi penulis 

Mengaplikasikan ilmu yang didapat selama menempuh pendidikan di 

Perguruan Tinggi dengan melakukan asuhan keperawatan anak pada kasus 

febris typhoid secara tepat. 

2. Bagi Perawat  

Sebagai panduan perawat dalam pengelolaan kasus febris typhoid. Selain 

itu juga bisa menjadi informasi bagi tenaga kesehatan lain terutama dalam 

pengelolaan kasus yang bersangkutan. 

3. Bagi institusi pendidikan 

Untuk Universitas, penelitian ini dapat menyediakan referensi dan 

kepustakaan ilmiah bagi para akademik, terkait upaya pencegahan. 

4. Bagi Mahasiswa  

Memperluas dan menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang febris 

typhoid pada anak dan diharapkan meningkatkan kemampuan untuk 

merawat pasien febris typhoid dengan tepat. 
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