
BAB I 

PENDAHULUAN 

    
A.   LATAR BELAKANG 

  Demam typhoid merupakan suatu penyakit infeksi sistemik yang 

disebabkan oleh Salmonella typhi yang masih dijumpai secara luas di 

berbagai negara berkembang yang terutama terletak di daerah tropis dan 

subtropis. Penyakit ini juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang 

penting karena penyebarannya berkaitan erat dengan urbanisasi, kepadatan 

penduduk, kesehatan lingkungan, sumber air dan sanitasi yang buruk serta 

standar higiene industri pengolahan makanan yang masih rendah (Widodo 

Joko, 2009 ) 

  Menurut (Sudoyo, 2006) demam typhoid atau tifus abdominalis banyak 

ditemukan dalam kehidupan masyarakat kita, baik di perkotaan maupun di 

pedesaan. Penyakit ini sangat erat kaitannya dengan kualitas kebersihan 

pribadi dan sanitasi lingkungan seperti lingkungan kumuh, kebersihan 

tempat-tempat umun yang kurang serta perilaku masyarakat yang tidak 

mendukung untuk hidup sehat. Di Indonesia penyakit ini bersifat endemik. 

Telah kasus di rumah sakit besar di Indonesia kasus demam typhoid 

menunjukan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun.  

  Prevalensi Typhoid di Jawa Tengah tahun 2011 adalah 0,10% lebih 

tinggi dibandingkandengan angka tahun 2009 sebesar 0,08%. Prevalensi 

tertinggi tahun 2010 adalah di Kab. Kebumen sebesar 0,30%. Sedang tahun 



2011 sebesar 0,09%, mengalami penurunan bila dibandingkan prevalensi 

tahun 2009 sebesar 0,12%. 

Kasus tertinggi typhoid adalah di Kota Semarang yaitu sebesar 3.993 

kasus (18,91%) dibanding dengan jumlah keseluruhan kasus Typhoid di 

kabupaten atau kota lain di Jawa Tengah. Dibandingkan jumlah kasus 

keseluruhan PTM lain di Kota Semarang terdapat proporsi sebesar 3,19%. 

Sedangkan kasus tertinggi kedua adalah Kabupaten Sukoharjo yaitu 3.164 

kasus (14,25%) dan apabila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan PTM 

lain di Kabupaten Sukoharjo adalah sebesar 10,99%. Kasus ini paling sedikit 

dijumpai di Kabupaten Semarang yaitu 4 kasus (0,01%). Sedangkan 

Kabupaten Cilacap juga belum pernah melaporkan. Rata-rata kasus typhoid di 

Jawa Tengah adalah 635,60 kasus (Dinkes Jateng 2011). 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Melihat banyaknya orang yang menderita penyakit typhoid, kemudian 

melihat juga komplikasi dari penyakit tersebut yang membahayakan hidup 

para penderitanya, kualitas hidup para penderita thipus yang menurun, serta 

uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk membuat 

tulisan tentang, Asuhan keperawatan Tn. R dengan gangguan system 

pencernaan typhus abdominalis di ruang bougenville RSUD Boyolali. 

Sedangkan kasus typhoid di RSUD pandanarang  boyolali tahun 2010 

ada 805 kasus, dalam periode ini kasus deman typhoid di RSUD Pandanarang 



Boyolali belum termasuk masalah yang penanganannya khusus (Rekam 

medik, 2010) 

 

C.  TUJUAN LAPORAN PENULISAN 

1. Tujuan Umum  

Mengetahui tentang gambaran asuhan keperawatan dengan typhoid 

abdominalis. Dan mampu mengapilkasikannya pada penderita typhoid 

abdominalis   

2. Tujuan Khusus  

a. Dapat melaksanakan pengkajian keperawatan pada pasien dengan 

typhoid abdominalis   

b. Dapat merumuskan diagnosa keperawatan pada pasien dengan typhoid 

abdominalis   

c. Dapat menyusun rencana keperawatan pada pasien dengan typhoid 

abdominalis   

d. Melaksanakan tindakan keperawatan pada pasien dengan typhoid 

abdominalis   

e. Dapat mengevaluasi hasil asuhan keperawatan pada pasien dengan 

typhoid abdominalis   

 

 

 

 



D. MANFAAT 

1. Bagi Penulis  

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam memberikan asuhan 

keperawatan yang komprehensif pada pasien dengan typhoid  abdominalis 

2. Bagi Insitusi Pendidikan  

a. Karya tulis ilmiah ini dapat dipakai untuk sebagai salah satu bahan 

bacaan kepustakaan. 

b. Dapat sebagai wacana bagi institusi pendidikan dalam pengembangan 

dan peningkatan mutu pendidikan dimasa yang akan datang.   

3. Bagi Profesi Keperawatan  

Sebagai bahan masukan perawat untuk meningkatakan mutu 

pelayanan kesehatan terutama pada pasien typhoid abdominalis.  

4. Bagi Rumah Sakit 

Sebagai bahan wacana untuk meningkatkan pelayanan pada pasien 

dengan typhoid abdominalis. Supaya derajat kesehatan pasien lebih 

meningkat. 

5. Bagi pasien atau keluarga  

Pasien penderita typhoid abdominalis bisa menerima perawatan 

yang maksimal dari petugas kesehatan. Sehingga keluarga bisa menjaga 

anggota keluarga yang lain supaya terhindar dari penyakit typhoid 

abdominalis. 

 


