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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Demam Tifoid atau typoid fever ialah suatu sindrom sistemik yang 

terutama disebabkan oleh Salmonella typhi. Kejadian demam tifoid di negara 

berkembang masih sangat tinggi yaitu 500 per 100,000. Manusia adalah 

sebagai sumber penularan yang utama. Cara penularan pada umumnya adalah 

melalui makanan  dan minuman yang terkontaminasi. Selain secara fekal-oral, 

infeksi bisa juga terjadi secara transplasenta atau terjadi pada saat persalinan 

yaitu secar fekal-oral dari ibu sebagai penular. (Widagdo, 2012). 

Sedangkan di RSU Dr Moewardi didapatkan 86 kasus dengan diagnosis 

utama demam tifoid di instalasi rawat inap pada tahun 2011.  Berdasarkan jenis 

kelamin adalah perempuan sebanyak 54,65%, berdasarkan umur adalah 19-65 

tahun sebanyak 65,12%. 

Demam tifoid banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat 

indonesia, baik diperkotaan maupun di pedesaan. Penyakit ini sangat erat 

kaitannya dengan kualitas kebersihan pribadi dan sanitasi lingkungan seperti 

lingkungan kumuh, kebersihan tempat-tempat umum yang kurang serta 

perilaku masyarakat yang tidak mendukung untuk hidup sehat. Di indonesia 

demam tifoid jarang dijumpai secara epidemik, tetapi lebih sering bersifat 

sporadis, terpencar-pencar di suatu daerah, dan jarang menimbulkan lebih dari 

satu kasus pada orang-orang serumah. (FKUI, 2004). 
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      Masalah yang timbul pada pasien demam tifoid yaitu komplikasi pada 

usus : perdarahan usus, melena, perforasi usus, peritonitis. Organ lain yaitu 

meningitis, kolesistitis, ensefalopati dan bronkopneumoni. Komplikasi yang 

berat dapat menyebabkan kematian pada penderita demam tifoid. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk 

membuat Karya Tulis Ilmiah mengenai asuhan keperawatan pada anak dengan 

masalah demam tifoid. 

C. Tujuan Laporan Kasus 

Tujuan Umum: mengetahui cara perawatan dan penanganan pada 

pasien anak dengan masalah demam tifoid secara benar.  

Tujuan Khusus:  

1. Dapat melaksanakan pengkajian pada pasien anak dengan masalah demam 

tifoid.  

2. Dapat mengetahui metode cara mendiagnosa atau merumuskan masalah 

keperawatan pada pasien anak dengan masalah demam tifoid.   

3. Dapat menyusun perencana intervensi keperawatan pada pasien anak 

dengan masalah demam tifoid.  

4. Dapat melaksanakan tindakan keperawatan atau implementasi keperawatan 

pada pasien anak dengan masalah demam tifoid.  

5. Dapat mengetahui hasil evaluasi pada pasien anak dengan masalah demam 

tifoid.   
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D. Manfaat Laporan Kasus 

1. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam memberikan asuhan 

keperawatan yang komprehensif pada pasien anak dengan masalah demam 

tifoid. 

2. Bagi Institusi pendidikan  

a. Karya Tulis Ilmiah ini dapat dipakai sebagai salah satu bahan bacaan di 

perpustakaan. 

b. Dapat dipakai sebagai wacana institusi pendidikan dalam pengembangan 

dan peningkatan mutu pendidikan di masa yang akan datang. 

3. Bagi Profesi Keperawatan 

Sebagai bahan tambahan teori bagi perawat untuk meningkatkan 

mutu pelayanan kesehatan terutama pada pasien anak dengan masalah 

demam tifoid. 

4. Bagi Rumah Sakit 

Sebagai bahan wacana  untuk meningkatkkan mutu dan pelayanan 

pada pasien anak dengan masalah demam tifoid, supaya derajat kesehatan 

pasien lebih meningkat. 

5. Bagi pasien atau keluarga 

Pasien penderita demam tifoid bisa menerima perawatan yang  

maksimal dari petugas kesehatan, dan keluarga dapat mengetahui tentang 

penyakit dan penatalaksanaan pada keluarga yang mengalami demam 

tifoid. 
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