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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Demam typhoid masih merupakan penyakit infeksi tropik sistemik, 

bersifat endemis, dan masih merupakan problema kesehatan masyarakat pada 

negara-negara yang sedang berkembang didunia, termasuk 

Indonesia.(Lentnek,2007). 

 Di Indonesia penderita demam typhoid cukup banyak diperkirakan 

800/100.000 penduduk pertahun dan tersebar dimana-mana. Demam typhoid 

dapat ditemukan pada semua umur,tetapi yang paling sering pada anak 

besar,umur 5-9 tahun dan laki-laki lebih banyak dari pada perempuan dengan 

perbandingan 2-3:1.(Brusch,2007). 

 Di Indonesia menurut laporan data surveilans yang dilakukan oleh Sub 

Direktorat Surveilans Departemen Kesehatan, insiden penyakit menunjukkan 

angka yang terus meningkat, yaitu jumlah kasus pada tahun 1990, 1991, 1992, 

1993, dan 1994 berturut-turut adalah 9.2, 13.4, 15.8, 17.4, per 10.000 

penduduk. Sementara data penyakit demam typhoid dari Rumah Sakit dan 

Pusat Kesehatan juga meningkat dari 92 kasus pada tahun 1994 menjadi 125 

pada tahun 1996 per 100.000 penduduk. Angka kematian typhoid dibeberapa 

daerah adalah 2-5% pasien menjadi karier asimtomatik, sehingga merupakan 

sumber infeksi baru bagi masyarakat sekitarnya. Kecenderungan 

meningkatnya angka kejadian demam typhoid di Indonesia terjadi karena 
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banyak faktor, antara lain urbanisasi, sanitasi yang buruk, karier yang tidak 

terditeksi dan keterlambatan diagnosisi. (Lentnek,2007) 

Demam typhoid atau typhus Abdominalis adalah suatu infeksi akut 

yang terjadi pada usus kecil yang disebabkan oleh kuman salmonella typhi.  

Penularan dapat terjadi dimana saja,sejak usia seseorang mulai dapat 

mengkonsumsi makanan dari luar, apabila makanan atau minuman yang 

dikonsumsi kurang bersih.  Biasanya baru diperkirakan suatu demam typhoid 

bila terdapat demam terus menerus lebih dari satu minggu yang tidak dapat 

turun dengan obat demam dan diperkuat dengan kesan anak baring pasif, 

nampak pucat, sakit perut, tidak BAB atau diare beberapa hari.  Penyebab 

demam typhoid adalah salmonella typhi (S. typhi), basil gram negatif, 

berflagel dan tidak berspora. S. Typhi memiliki 3 macam antigen  yaitu 

antigen O (somatik berupa kompleks polisakarida), antigen H (flagel), dan 

antigen Vi.  Dalam serum penderita demam typhoid akan terbentuk antibodi 

terdapat ketiga mcam antigen tersebut. (Mansjoer,2000). 

 

B. Identifikasi Masalah 

Yang menjadi permasalahan pada Asuhan Keperawatan pada kasus 

Typhoid saat ini antara lain : 

1. Pasien Belum paham tentang penyakit typhoid. 

2. Pasien belum paham tentang prosedur pengobatan yang harus dijalani 

penderita typhoid. 

3. Perlunya perawatan medis yang harus dilakukan di Rumah Sakit. 
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4. Belum adanya kemandirian pasien dan keluarga dalam melakukan 

perawatan pasien typhoid. 

5. Perlunya kolaborasi antara tenaga kesehatan atau tenaga medis dalam 

melakukan tindakan pengobatan typhoid. 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Laporan ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pendidikan 

program Diploma III Jurusan Keperawatan Universitas muhammadiyah 

Surakarta tahun Akademik 2007 / 2008. 

2. Tujuan Khusus 

Laporan ini dilaksanakan untuk mengetahui pelaksanaan Asuhan 

Keperawatan di Bangsal Anggrek RSUD Sukoharjo. 

 

D. Manfaat 

Laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua 

pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis. 

1. Manfaat teoritis 

Sebagai penambah keilmuan khususnya tentang penyakit      

Typhoid. 

2. Manfaat praktis 

Bagi pasien dan keluarga pasien sebagai acuan untuk meningkatkan 

perawatan dan sebagai informasi supaya lebih memperhatikan kesehatan. 




