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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Typhoid merupakan penyakit infeksi akut usus halus yang 

disebabkan oleh salmonella typhi, salmonella paratyphi A, salmonella 

paratyphi B, salmonella typhi C. Penyakit ini mempunyai tanda – tanda khas 

berupa perjalanan yang cepat yang berlangsung kurang lebih 3 minggu 

disertai gejala demam, nyeri perut, dan erupsi kulit. Penyakit ini termasuk 

dalam penyakit daerah tropis dan penyakit ini sangat sering di jumpai di Asia 

termasuk di Indonesia. ( Widodo Djoko, 2009 ) 

Dewasa ini,  perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran telah 

banyak menyelamatkan nyawa manusia. Penyakit – penyakit  yang selama ini 

tidak terdiagnosis dan terobati, sekarang sudah banyak teratasi. Tetapi untuk 

memperbaiki taraf kesehatan secara global tidak dapat mengendalkan hanya 

pada tindakan kuratif, karena penyakit yang memerlukan biaya mahal itu 

sebagian besar dapat dicegah dengan pola hidup sehat dan menjauhi pola 

hidup beresiko. Artinya para pengambil kebijakan harus mempertimbangkan 

untuk mengalokasi dana kesehatan yang lebih menekankan pada segi 

preventif dari pada kuratif. ( Muttaqin Arif, 2011 ) 

Didunia pada tanggal 27 September 2011 sampai dengan 11 Januari 

2012 WHO mencatat sekitar 42.564 orang menderita Typhoid dan 214 orang 

meninggal. Penyakit ini biasanya menyerang anak-anak usia pra sekolah 
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maupun sekolah akan tetapi tidak menutup kemugkinan juga menyerang 

orang dewasa.  

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. Telaah kasus di rumah 

sakit besar di Indonesia kasus Demam Typhoid menunjukan kecenderungan 

meningkat dari tahun ke tahun. ( Sudoyo, 2006 ) 

Kasus tertinggi Demam typhoid adalah di Kota Semarang yaitu 

sebesar 4.973 kasus (48,33%) dibanding dengan jumlah keseluruhan kasus 

demam typoid di kabupaten atau kota lain di Jawa Tengah. Dibandingkan 

jumlah kasus keseluruhan PTM lain di Kota Semarang 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%). Rata-rata kasus 

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

Sedangkan kasus Demam Typhoid di RS PKU Muhammadiyah 

Surakarta periode 1 januari 2011 sampai dengan 30 april 2012 sejumlah 1.007 

kasus. Dalam periode ini kasus demam typhoid di RS PKU Muhammadiyah 

Surakarta masuk sepuluh besar dalam tindakan medis. 
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Masalah yang timbul pada pasien demam typhoid yaitu 

kemungkinan pada usus halus anatara lain, perdarahan usus, perforasi usus. 

Prioritas pada luar usus antara lain, bronkopnemonia, typhoid ensefalopati, 

miningitis. Komplikasi yang berat dapat menyebabkan kematian pada 

penderita demam typhoid. 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH   

Melihat banyaknya penduduk di Indonesia yang menderita 

penyakit demam typhoid, banyak angka kematian di Indonesia akibat demam 

typhoid maka penulis tertarik untuk melakukan asuhan keperawatan dengan 

judul. “Asuhan Keperawatan Pada Tn.S Dengan Demam Typhoid di Bangsal 

Sofa RS PKU Muhammadiyah Surakarta”. 

 

C. TUJUAN  

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari Karya Tulis Ilmiah ini adalah memberikan 

pemahaman kepada penulis agar dapat berpikir  secara logis dan ilmiah 

dalam menguraikan dan membahas asuhan keperawatan pada Tn.S 

dengan demam typhoid di Bangsal Sofa RS PKU Muhammadiyah 

Surakarta. 
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2. Tujuan Khusus 

Laporan ini dibuat untuk : 

a. Melakukan pengkajian pada Tn.S dengan demam typhoid di Bangsal 

Sofa RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 

b. Merumuskan diagnosa keperawatan yang muncul pada Tn.S dengan 

demam typhoid di Bangsal Sofa RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 

c. Merumuskan intervensi keperawatan pada Tn.S dengan demam 

typhoid di Bangsal Sofa RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 

d. Melakukan implementasi keperawatan pada Tn.S dengan demam 

typhoid di Bangsal Sofa RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 

e. Melakukan evaluasi tindakan keperawatan pada Tn.S dengan demam 

typhoid di Bangsal Sofa RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 

 

D. MANFAAT PENULISAN  

1. Bagi Rumah Sakit. 

Dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan asuhan keperawatan 

khususnya bagi pasien dengan demam typhoid. 

2. Bagi Perawat 

Agar mampu memberikan asuhan keperawatan pada klien penderita 

demam typhoid dengan baik. 
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3. Bagi Instansi Akademik. 

Dapat digunakan sebagai informasi bagi institusi pendidikan dalam 

pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di masa yang akan 

datang. 

4. Bagi Pasien dan Keluarga 

Agar pasien dan keluarga mendapatkan gambaran tentang penyakit demam 

typhoid dan cara perawatan demam typhoid dengan benar.  

5. Bagi Pembaca 

Sebagai sumber informasi bagi pembaca tentang penyakit demam typhoid 

dan cara perawatan pasien dengan demam typhoid. 

 

 


