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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Demam tifoid adalah salah satu penyakit saluran pencernaan yang 

disebabkan oleh bakteri salmonella typhi dan ditandai dengan demam atau 

kenaikan suhu tubuh, penyakit ini sebagian besar menyerang pada anak-anak. 

Demam tifoid saat ini menjadi kasus yang termasuk tinggi di dunia. 

Insiden penyakit demam tifoid di Amerika dilaporkan per tahun <0,2 

kasus/100.000 populasi, mirip dengan di Eropa Barat dan Jepang. WHO 

memperkirakan sekurangnya 12,5 juta kasus terjadi per tahun di seluruh 

dunia. (Garna, 2012). Indonesia saat ini untuk kasus demam tifoid sejumlah 

55.098 jiwa, dengan angka kematian 2,06 % dari jumlah penderita. Sehingga 

penyakit demam tifoid menjadi penyakit peringkat ke-3 dari 10 penyakit 

terbesar di Indonesia. 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan kabupaten Sukoharjo, jumlah 

penderita demam tifoid di kabupaten Sukoharjo pada tiga tahun terakhir 

sebanyak 17.656 jiwa. Data rekam medis RSUD Sukoharjo provinsi Jawa 

Tengah, ditemukan angka kejadian penyakit demam tifoid pada tiga tahun 

terakhir dengan jumlah 2.281 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penyakit demam tifoid merupakan salah satu penyakit 

yang cukup tinggi angka kejadiannya. 
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Pada penderita demam tifoid tanda dan gejala yang sering muncul adalah 

demam, baik pada orang dewasa maupun anak-anak. Pada anak-anak demam 

merupakan suatu hal yang membuat resah orang tua, karena dengan adanya 

demam atau peningkatan suhu tubuh, anak mengalami perubahan-perubahan 

sikap, perilaku, nafsu makan, dan kebiasaan pada anak. Hal ini yang membuat 

orang tua menjadi khawatir akan keadaan anak yang terkena demam tifoid. 

(Widijanto, et al., 2011). 

Tatalaksana yang dapat menurunkan suhu tubuh atau demam, salah 

satunya adalah kompres air hangat pada seluruh tubuh (tepid sponge) dan atau 

kompres air hangat dibagian lipatan-lipatan tubuh (kompres air hangat). 

Tindakan kompres dapat dilakukan oleh orang tua sendiri maupun perawat 

sebagai tindakan mandiri keperawatan yang bersifat nonfarmakologi. 

Kompres merupakan salah satu tindakan untuk menurunkan produksi 

panas dan meningkatkan pengeluaran panas. Terapi kompres yang diberikan 

adalah pada daerah aksila dan lipatan paha, dimana pada daerah tersebut 

terdapat pembuluh darah besar sehingga dapat memberikan rangsangan pada 

hipotalamus untuk dapat menurunkan suhu tubuh. (Morgan 1990, dalam 

Potter & Perry, 2005). 

Hasil penelitian Permatasri (2012), mengemukakan bahwa kompres air 

hangat lebih efektif dibandingkan kompres dingin dalam menurunkan suhu 

tubuh pada anak dengan demam. Hasil penelitian Djuwariyah (2013), 

membuktikan bahwa dalam menurunkan suhu tubuh pada anak dengan 

demam lebih efektif menggunakan kompres hangat dibandingkan dengan 
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kompres plester. Hasil penelitian Rahmawati (2013), membuktikan bahwa 

kompres hangat pada daerah axilla lebih efektif untuk menurunkan suhu 

tubuh pada anak yang mengalami kenaikan suhu tubuh. Hasil penelitian 

Maling (2013), mengemukakan bahwa kompres tepid sponge hangat efektif 

untuk menurunkan suhu tubuh anak dengan demam. Hasil penelitian Hamid 

(2011), mengemukakan bahwa kompres tepid sponge efektif untuk 

menurunkan suhu tubuh pada anak dengan demam. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa semua jenis kompres yang diberikan kepada anak dengan kenaikan 

suhu tubuh efektif untuk menurunkan suhu tubuh. 

Untuk mengembangkan tindakan mandiri perawat, perlu adanya 

penelitian-penelitian yang harus dilakukan oleh profesi perawat terkait 

dengan tindakan mandiri perawat, sehingga menjadi dasar yang ilmiah dan 

pedoman bagi perawat dalam melakukan asuhan keperawatan serta perawat 

selalu mengandalkan tindakan mandiri keperawatan sesuai profesi yang 

dimilikinya. Salah satu tindakan mandiri perawat yang perlu dikembangkan 

adalah melakukan tindakan kompres pada pasien yang mengalami kenaikan 

suhu tubuh, terutama pada anak-anak. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada perawat dan 

keluarga atau orang tua pasien di ruang inap anak RSUD Sukoharjo, peneliti 

tidak menemukan perawat dan keluarga atau orang tua pasien memberikan 

tindakan kompres secara langsung kepada pasien untuk menurunkan suhu 

tubuh. 
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B. Perumusan Masalah 

Dari hasil uraian latar belakang masalah tersebut diatas, serta melihat 

bahwa anak yang mengalami demam tifoid mengakibatkan suhu tubuh yang 

tinggi, sehingga penulis tertarik melakukan sebuah penelitian “Apakah ada 

perbandingan keefektifan kompres tepid sponge dan kompres air hangat 

terhadap penurunan suhu tubuh pada anak demam tifoid dengan hipertermi?”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui perbandingan keefektifan kompres tepid sponge dan 

kompres air hangat terhadap penurunan suhu tubuh pada anak demam 

tifoid dengan hipertermi. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui suhu tubuh sebelum dilakukan kompres tepid sponge 

pada anak demam tifoid dengan hipertermi. 

b. Mengetahui suhu tubuh setelah dilakukan kompres tepid sponge 

pada anak demam tifoid dengan hipertermi. 

c. Mengetahui suhu tubuh sebelum dilakukan kompres air hangat pada 

anak demam tifoid dengan hipertermi. 

d. Mengetahui suhu tubuh setelah dilakukan kompres air hangat pada 

anak demam tifoid dengan hipertermi. 

e. Mengetahui perbandingan derajat suhu tubuh antara kelompok 

kompres tepid sponge dan kompres air hangat pada anak demam 

tifoid dengan hipertermi. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian merupakan sumber yang dapat digunakan untuk 

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Ada dua macam manfaat 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana perbandingan 

keefektifan kompres tepid sponge dan kompres air hangat terhadap 

penurunan suhu tubuh pada anak demam tifoid dengan hipertermi, 

sehingga dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan keperawatan, terutama pada ilmu keperawatan anak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Memberikan pengalaman nyata dalam melakukan penelitian, 

serta mampu menerapkan pengetahuan dan ketrampilan dalam 

melakukan penelitian. 

b. Bagi profesi perawat 

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan ilmu pengetahuan 

profesi, sehingga mampu mengembangkan intervensi keperawatan 

mandiri yang akan diberikan kepada pasien, terlebihnya asuhan 

keperawatan yang diberikan kepada anak dengan demam. 

c. Bagi pasien 

Mendapatkan pelayanan keperawatan yang baik. 
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d. Bagi orang tua 

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang bagaimana 

memberikan tindakan kompres kepada anak yang mengalami 

demam. 

e. Bagi institusi 

Sebagai masukan serta dapat dijadikan sebagai bahan ajar untuk 

mahasiswa, terutama mahasiswa keperawatan. 

f. Bagi rumah sakit 

Dapat memberikan masukan kepada petugas kesehatan rumah 

sakit, terlebihnya kepada perawat agar dapat melakukan tindakan 

mandiri keperawatan. 

E. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan penelusuran pustaka, peneliti menemukan beberapa 

penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan judul peneliti, antara lain : 

1. Hamid (2011), Keefektifan Kompres Tepid Sponge Yang Dilakukan Ibu 

Dalam Menurunkan Demam Pada Anak Di Puskesmas Mubulsari 

Kabupaten Jember. Desain penelitian ini menggunakan randomized 

control trial. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 anak 

dengan demam yang diambil dengan teknik simple random sampling. 

Hasil penelitian ini menunjukan kompres tepid sponge efektif 

menurunkan suhu tubuh dengan nilai mencapai 1
0
c. Persamaan dengan 

penelitian ini adalah tindakan kompres untuk menurunkan suhu tubuh. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah tempat, waktu penelitian, 
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membandingkan antara kompres tepid sponge dengan kompres air 

hangat, variabel penelitian, dan sampel yang diambil peneliti adalah anak 

dengan demam tifoid yang mengalami hipertermi. 

2. Maling (2012), Pengaruh Kompres Tepid Sponge Hangat Terhadap 

Penurunan Suhu Tubuh Pada Anak Umur 1-10 Tahun Dengan 

Hipertermia Di RSUD Tugurejo Semarang. Jenis penelitian 

menggunakan desain quasi eksperimenal dengan bentuk rancangan one 

group pretest-posttest. Populasi dalam penelitian ini adalah semua anak 

usia 1-10 tahun yang mengalami hipertermia, dengan jumlah 31 anak. 

Hasil penelitian ada penurunan nilai rata-rata suhu tubuh sebesar 1,4
0
c, 

sehingga Ho ditolak, Ha diterima (hipotesis ada pengaruh kompres tepid 

sponge hangat terhadap penurunan suhu tubuh pada pasien hipertermi). 

Persamaan dengan penelitian ini adalah tindakan kompres untuk 

menurunkan suhu tubuh. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tempat, 

waktu penelitian, membandingkan antara kompres tepid sponge dengan 

kompres air hangat, variabel penelitian, dan sampel yang diambil peneliti 

adalah anak dengan demam tifoid yang mengalami hipertermi. 

3. Permatasari (2012), Perbedaan Efektivitas Kompres Air Hangat dan 

Kompres Air Biasa Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Pada Anak Dengan 

Demam Di RSUD Tugurejo Semarang. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah rancangan penelitian eksperimental dengan desain yang 

digunakan one group pre-post test design. Sampel dalam penelitian ini 

adalah anak yang berusia 1-5 tahun. Pengambilan sampel menggunakan 



8 

teknik purposive sampling, sebanyak 34 anak. Hasil penelitian kompres 

air hangat lebih efektif menurunkan suhu tubuh pada anak demam, 

dengan nilai mean kompres air hangat 25,09 > nilai mean kompres air 

biasa 9,91. Persamaan penelitian ini adalah tindakan kompres untuk 

menurunkan suhu tubuh. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tempat, 

waktu penelitian, membandingkan antara kompres tepid sponge dengan 

kompres air hangat, variabel penelitian, dan sampel yang diambil peneliti 

adalah anak dengan demam tifoid yang mengalami hipertermi. 

4. Sari  (2012), Tepid Sponge Terhadap Suhu Tubuh Pasien Demam Akibat 

Dengue Haemorrhagic Fever. Desain penelitian yang digunakan adalah 

quasi experimental study pre and post test control group design 

menggunakan concecutive sampling. Sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 30 responden. Hasil penelitian rata- rata derajat suhu tubuh 

mengalami penurunan sebesar 1,560
0
c. Kesamaan dengan penelitian ini 

adalah pemberian kompres untuk menurunkan suhu tubuh. Perbedaan 

dengan penelitian ini adalah tempat, waktu penelitian, variabel penelitian, 

peneliti menggunakan perbandingan antara kedua kelompok perlakuan, 

dan sampel yang diambil peneliti adalah anak dengan demam tifoid yang 

mengalami hipertermi. 

5. Mohammed (2012), A Comparison Of Vinegar Compresses vs. Cold 

Water & Water With Vinegar For Treating Of Fever At Tropical 

Hospitals. Jenis penelitian ini adalah quasi experimental, dengan 

rancangan three group pretest-posttest, masing-masing kelompok 15 
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subjek. Sampel dalam penelitian ini adalah pasien dengan demam dan 

jumlah 45 sampel. Hasil penelitian ini menunjukan semua jenis kompres 

efektif menurunkan suhu tubuh, tetapi kompres cuka lebih efektif untuk 

menurunkan suhu tubuh. Persamaan dengan penelitian ini adalah 

tindakan kompres untuk menurunkan suhu tubuh. Perbedaan dengan 

penelitian ini adalah tempat, waktu penelitian, jenis kompres, variabel 

penelitian, dan sampel yang diambil peneliti adalah anak dengan demam 

tifoid yang mengalami hipertermi. 

6. Rahayuningsih (2013), Efektivitas Penurunan Suhu Tubuh Menggunakan 

Kompres Air Hangat dan Kompres Daun Kembang Sepatu Pada Anak 

Dengan Demam Di Ruang Cempaka RSUD dr. R. Goeteng 

Taroenadibrata Purbalingga. Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu 

dengan rancangan two group pretest-posttest, masing-masing kelompok 

25 subjek. Sampel dalam penelitian ini adalah anak dengan demam 

berjumlah 50 sampel. Hasil dari penelitian ini adalah kompres air hangat 

(penurunan 0,56
0
c) dan kompres daun kembang sepatu (penurunan 

0,24
0
c), hasil ini menunjukan kedua jenis kompres efektif menurunkan 

suhu tubuh pada anak dengan demam, tetapi kompres hangat lebih efektif 

untuk menurunkan suhu tubuh. Persamaan dengan penelitian ini adalah 

tindakan kompres untuk menurunkan suhu tubuh. Perbedaan dengan 

penelitian ini adalah tempat, waktu penelitian, membandingkan antara 

kompres tepid sponge dengan kompres air hangat, variabel penelitian, 
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dan sampel yang diambil peneliti adalah anak dengan demam tifoid yang 

mengalami hipertermi. 

7. Djuwariyah (2013), Efektivitas Penurunan Suhu Tubuh Menggunakan 

Kompres Air Hangat dan Kompres Plester Pada Anak Dengan Demam 

Di Ruang Kanthil RSUD Banyumas. Jenis penelitian ini adalah quasi 

eksperimen dengan rancangan pretest-posttest two group. Sampel dalam 

penelitian ini adalah anak dengan deman berjumlah 60 sampel. Hasil 

penelitian ini adalah kompres air hangat (0,71
0
c) dan kmpres plester 

(0,13
0
c), hasil ini menunjukan kedua jenis kompres efektif menurunkan 

suhu tubuh, tetapi kompres air hangat lebih efektif untuk menurunkan 

suhu tubuh pada anak dengan demam. Persamaan dengan penelitian ini 

adalah tindakan kompres untuk menurunkan suhu tubuh. Perbedaan 

dengan penelitian ini adalah tempat, waktu penelitian, membandingkan 

antara kompres tepid sponge dengan kompres air hangat, variabel 

penelitian, dan sampel yang diambil peneliti adalah anak dengan demam 

tifoid yang mengalami hipertermi. 


