
 

BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep 

satu dan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti yang berguna 

untuk menjelaskan serta menghubungkan topik yang akan dibahas (Setiadi, 

2007). Konsep dari defisit nutrisi pada demam typhoid dapat dilihat dari peta 

konsep berikut : 

 

 

                                                                                    

                                                                                  

                                                                                  

        

 

Keterangan :                                                                                 

                : Variabel diteliti 

                : Variabel tidak diteliti      

                : Terdapat hubungan                 

 

Gambar 1 

Kerangka Konsep Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Anak Demam Typhoid  

Dengan Defisit Nutrisi di Ruang Anggrek BRSU Tabanan Tahun 2018.  

Sumber : (Nurarif & Kusuma, 2015) 
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Penjelasan : 

Demam typhoid ialah penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh salmonella 

typhosa (Nursalam et al., 2013). Demam typhoid berawal dari kuman masuk 

melalui mulut sebagian kuman akan dimusnahkan dalam lambung oleh asam 

lambung dan sebagian lagi masuk ke usus halus, ke jaringan limfoid dan 

berkembang biak menyerang vili usus halus kemudian kuman masuk keperedaran 

darah (bakterimia primer), dan mencapai sel-sel endoteleal, hati, limpa, dan 

organ-organ lainnya. Selanjutnya hepar, kelenjar mesentrial dan limpa membesar. 

Terdapat penurunan mobilitas usus sehingga menyebabkan penurunan peristaltik 

usus. Terjadi peningkatan asam lambung yang mengakibatkan anoreksia mual dan 

muntah (Suriadi & Yuliani, 2010). Anoreksia atau penurunan nafsu makan yang 

apabila bertahan dalam jangka waktu lama akan menyebabkan terjadinya defisit 

nutrisi yang ditandai dengan berat badan turun, mual, muntah, dan bising usus 

hiperaktif. Dari defisit nutrisi tersebut membutuhkan asuhan keperawatan yang 

meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi dan evaluasi 

keperawatan. 

 

B. Definisi Operasional Variabel 

          Pada bagian ini berisi tentang penjelasan yang dibuat oleh peneliti 

tentang fokus studi yang dirumuskan secara operasional yang digunakan pada 

studi kasus dan bukan merupakan definisi konseptual berdasarkan literatur. 

Definisi operasional adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2 

Definisi Operasional Variabel Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Anak 

Demam Typhoid Dengan Defisit Nutrisi di Ruang Anggrek BRSU TabananTahun 

2018 

 

 

 

 

 

No Variabel Definisi Operasional 

1 Asuhan keperawatan 

pada anak demam 

typhoid dengan defisit 

nutrisi 

Suatu proses keperawatan yang diberikan 

secara komprehensif dan berkesinambungan 

yang terdiri dari pengkajian, diagnosa 

keperawatan, perencanaan, implementasi, 

dan evaluasi keperawatan. 


