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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Demam typhoid merupakan permasalahan kesehatan penting 

dibanyak negara berkembang. Secara global, diperkirakan 17 juta orang 

mengidap penyakit ini tiap tahunnya. Di Indonesia diperkirakan insiden 

demam typhoid adalah 300 – 810 kasus per 100.000 penduduk pertahun, 

dengan angka kematian 2%. Demam typhoid merupakan salah satu dari 

penyakit infeksi terpenting. Penyakit ini di seluruh daerah di provinsi ini 

merupakan penyakit infeksi terbanyak keempat yang dilaporkan dari seluruh 

24 kabupaten. Di Sulawesi Selatan melaporkan demam typhoid melebihi 

2500/100.000 penduduk (Sudono, 2006). 

Demam typhoid atau typhus abdominalis adalah suatu infeksi akut 

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

Typhoid dengan masa tunas 6-14 hari. Demam typhoid yang tersebar di 

seluruh dunia tidak tergantung pada iklim. Kebersihan perorangan yang 

buruk merupakan sumber dari penyakit ini meskipun lingkungan hidup 

umumnya adalah baik Di Indonesia penderita Demam Typhoid cukup 

banyak diperkirakan 800 /100.000 penduduk per tahun dan tersebar di mana-

mana. Ditemukan hampir sepanjang tahun, tetapi terutama pada musim 

panas. Demam typhoid dapat ditemukan pada semua umur, tetapi yang 
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paling sering pada anak besar, umur 5 - 9 tahun dan laki-laki lebih banyak 

dari perempuan dengan perbandingan 2 - 3 : 1. 

Penularan dapat terjadi dimana saja, kapan saja, sejak usia seseorang 

mulai dapat mengkonsumsi makanan dari luar, apabila makanan atau 

minuman yang dikonsumsi kurang bersih. Biasanya baru dipikirkan suatu 

demam typhoid bila terdapat demam terus menerus lebih dari 1 minggu yang 

tidak dapat turun dengan obat demam dan diperkuat dengan kesan anak 

baring pasif, nampak pucat, sakit perut, tidak buang air besar atau diare 

beberapa hari (Latif Bahtiar, 2008). 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

”Bagaimana merawat pasien dengan demam typhoid di Bangsal Melati 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta?”. 

 

C. TUJUAN 

Tujuan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah : 

1. Tujuan umum 

Agar perawat dapat menerapkan asuhan keperawatan yang tepat 

bagi pasien demam typhoid. 

2. Tujuan khusus 

Penulisan Karya Tulis Ilmiah agar pembaca mengetahui tentang : 
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a. Penulis mampu melaksanakan dan melakukan pengkajian data pasien 

An. T dengan gangguan sistem pencernaan: demam typhoid  

b. Mengidentifikasikan diagnosa keperawatan pada pasien An. T dengan 

gangguan sistem pencernaan: demam typhoid 

c. Menyusun intervensi keperawatan pada pasien An. T dengan gangguan 

sistem pencernaan: demam typhoid 

d. Melakukan implementasi pada pasien An. T dengan gangguan sistem 

pencernaan: demam typhoid 

e. Melakukan evaluasi keperawatan pada pasien An. T dengan gangguan 

sistem pencernaan: demam typhoid. 

D. MANFAAT 

1. Bagi profesi 

Sebagai salah satu sumber dalam perkembangan di bidang profesi 

keperawatan penderita demam typhoid. 

2. Bagi pembaca 

Memberikan pengertian dan pengambilan keputusan yang tepat kepada 

pembaca. Khususnya dalam mengatasi jika ada penderita demam typhoid. 

3. Bagi Penulis 

Penambah ilmu pengetahuan tentang proses keperawatan pada penderita 

demam typhoid. 

 

 

 




