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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak merupakan makhluk rentan dan tergantung yang selalu dipenuhi rasa 

ingin tahu, aktif serta penuh harapan. Menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan  

bahwa masa anak-anak yaitu masa seseorang sebelum berusia 18 (delapan belas) 

tahun termasuk juga janin dalam kandungan ibunya. Pada masa ini, merupakan 

salah satu fase tumbuh kembang yang harus diperhatikan dengan baik dan cermat, 

untuk kelangsungan pertumbuhan anak yang baik, sebab pada masa pertumbuhan 

dan perkembangan ini, memiliki peran besar untuk kelangsungan pertumbuhan 

dan perkembangan anak selanjutnya,(Soetjiningsih,2008).   

Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran fisik (anatomi) dan struktur tubuh 

seseorang sebagian atau seluruhnya menjadi lebih besar atau lebih matang 

bentuknya, sehingga dapat diukur dengan satuan berat dan panjang. Pertumbuhan 

terjadi secara simultan dengan perkembangan. Perkembangan adalah 

bertambahnya kemampuan dan struktur dari fungsi tubuh yang lebih kompleks 

dan lebih teratur , serta dapat diperkirakan dan diramalkan sebagai hasil proses 

diferensiasi sel, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem yang terorganisasi. 

Perkembangan merupakan hasil interaksi kematangan susunan saraf pusat dengan 

organ yang dipengaruhinya sehingga perkembangan berperan penting dalam 

kehidupan manusia. Dalam pertumbuhan dan perkembangan pada anak 

seharusnya kita senantiasa memperhatikan kebutuhan dan kesehatannya. Namun 
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pada suatu kondisi dari cuaca lingkungan sering kali membuat kondisi anak 

menurun dan membuat anak menjadi sakit,(Supartini, 2004). 

Demam typhoid mengakibatkan infeksi akut pada usus halus disertai dengan 

demam lebih dari satu minggu.Penyakit demam typhoid merupakan penyakit 

infeksi sistemik yang bersifat akut disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. 

Gejala klinis dari demam typhoid yaitu terjadinya bakterimia, demam 

berkepanjangan, disertai  invasi bakteri sekaligus multipikasi ke dalam sel-sel 

pagosit mononuclear dari hati, kelenjar limfe,limpa, payer’s patchdan 

usus,(Martha Ardiaria, 2019). Hipertermi adalah keadaan meningkatnya suhu 

tubuh di atas rentang normal tubuh),(Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016). Demam 

merupakan tanda terjadinya masalah yang menjadi penyebab, bukan suatu 

penyakit, dan  tidak terjadi dengan sendirinya . Penyebab umum demam demam 

terjadi akibat adanya gangguan pada hipotalamus , atau sebaliknya. Pada bayi, 

demam disebabkan oleh infeksi saluran pernafasan atas dan bawah, faringitis, 

otitis media, dan infeksi virus umum dan enteric maupun reaksi vaksinasi dan 

pakaian yang terlalu tebal sering juga menjadi penyebab demam pada bayi. 

Penyebab demam yang lebih serius dikarenakan infeksi saluran kemih, 

bakteremia, pneumonia, meningitis, artritis septic, kanker, osteomielitis, gangguan 

imunologik, dehidrasi, dan keracunan atau overdosis obat,(Mary E. Muscari, 

2005). 

Demam typhoid menjadi masalah kesehatan masyarakat dan merupakan salah 

satu penyakit menular (Ivan Elisabeth Purba, 2016). Menurut data World Health 

Organization (WHO) dengan perkiraan terbaru, terdapat antara 11 dan 21 juta 

kasus dan 128.000 hingga 161.000 kematian terkait dengan demam typhoid terjadi 
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setiap tahun di seluruh dunia.Penyakit demam typhoid di Indonesia merupakan 

penyakit infeksi akut. Demam typhoid masih tetap menjadi masalah kesehatan 

masyarakat yang penularannya bisa terjadi pada anak maupun dewasa,(Cita, 

2011). 

Prevalensi nasional Tifoid (berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan dan 

tanggapan responden) adalah (1,60%) berdasarkan riskesdas 2007 demam tifoid di  

sebanyak 14 provinsi di Indonesia mempunyai prevalensi tifoid yaitu Nanggroe 

Aceh Darussalam (2,69%), Bengkulu (2,58%), Jawa Barat (2,14%), Jawa Tengah 

(1,61%), Banten (2,24%), Nusa Tenggara Barat (1,93%), Nusa Tenggara Timiui 

(2,33%), Kalimantan Selatan (1,95%), Kalimantan Timur (1,80%), Sulawesi 

Tengah (1,65%), Sulawesi Selatan (1 , 80%), Gorontalo (2,25%), Papua Barat 

(2,39%) dan Papua (2,11%). Berdasarkan Profil kesehatan Indonesia tahun 2013 

memperlihatkan bahwa demam typhoid masuk dalam gambaran 10 penyakit 

terbanyak pada pasien rawat inap di rumah sakit, prevalensi kasus demam typhoid 

sebesar 5,13% . Penyakit ini termasuk dalam kategori penyakit dengan Case 

Fatality Rate tertinggi sebesar 0,67% (Profil Kesehatan Indonesia,2013). 

Berdasarkan  (Profil Kesehatan Provinsi Bali, 2015) data yang diperoleh dari 

kasus demam typhoid terjadi sekitar 70% dengan jumlah 3,254 kasus, dan pada 

tahun 2017 demam typhoid semakin menurun yang cukup dengan jumlah 1,652 

atau 50% kasus terjadi,(Profil Kesehatan Provinsi Bali  , 2017).  Pasien rawat inap 

dengan kasus demam typhoid di Provinsi Bali khususnya di Kabupaten 

Klungkung masih cukup banyak terjadi. Kejadian  ini disebabkan oleh banyaknya 

anak yang memiliki kebiasaan mengkonsumsi jajanan. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Putu Ayudia dan Putu Ariani di SD Negeri 2 Tojan Kecamatan 
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Klungkung, Kabupaten Klungkung pada sebanyak 76 anak menunjukan bahwa 

total kebiasaan jajan pada anak  (89,47%) dengan jenis infeksi yang terjadi salah 

satunya demam typhoid sebesar 1,32%,(Putu Ayudia, Putu Aryani, 2017).   

Demam typhoid menurut karakteristik responden tersebar merata menurut 

umur dan merata pada umur dewasa, akan tetapi prevalensi demam typhoid 

banyak ditemukan pada umur (5–19 tahun) sebesar 1,9% dan paling rendah pada 

bayi sebesar 0,8%. Prevalensi demam typhoid menurut tempat tinggal paling 

banyak di pedesaan dibandingkan perkotaaan, dengan pendidikan rendah dan 

dengan jumlah pengeluaran rumah tangga rendah.Penyakit ini bersifat endemik 

dan mengancam masalah kesehatan, demam typhoid harus mendapat perhatian 

serius oleh berbagai pihak di Indonesia,(Ivan Elisabeth Purba, 2016). Hasil studi 

kasus 3 tahun terakhir di RSUD Kabupaten Klungkung angka kejadian demam 

typhoid tidak terlalu tinggi yaitu dengan jumlah kejadian demam typhoid pada 

anak tahun 2017 sebanyak 11 kasus, tahun 2018 sebanyak 16 kasus, dan 2019 

sebanyak 8 kasus, jadi jumlah dari tahun 2017-2019 mencapai 35 anak. 

Demam typhoid pada anak biasanya memiliki gejala seperti, demam yang 

lebih dari satu  minggu, gangguan pencernaan (muntah, nyeri peru, diare , 

konstipasi), sakit kepala, dan gangguan kesadaran,(Nursalam, Rekawati 

Susilaningrum, 2008) . Gejala yang paling khas yaitu demam lebih dari satu 

minggu, gejala ini biasanya diikuti dengan ciri khas lain seperti diare, anoreksia, 

dan batuk.Menurut penelitian yang dilakukan oleh Amanina Izazi diagnosis 

keperawatan hipertermia pada penyakit demam typhoid bisa ditegakkan. Pasien 

mengatakan bahwa pusing dan merasa demam dengan data objektif kulit terasa 

hangat, pasien terlihat gelisah, dan pemeriksaan suhu abnormal 36,9 derajat 
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celcius. Penelitian ini dilakukan pada pasien anak usia 16 tahun berjenis kelamin 

perempuan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Purwani dan Winarsih Nur 

Ambarwati di Surakarta dengan 30 responden anak yang mengalami suhu badan 

tinggi atau hipertermia dilakukan tindakan kompres hangat membuktikan adanya 

pengaruh kompres hangat terhadap penurunan suhu tubuh penderita 

hipertermia,(Sri Purwani, 2017). Berdasarkan permasalahan tersebut, 

penulistertarik untuk menggambarkan asuhan keperawatan dengan demam 

typhoid khususnya pada anak dan mengambil judul “Gambaran Asuhan 

Keperawatan pada Anak Demam Typhoid dengan Hipertermi Di Ruang Durian 

RSUD Kabupaten Klungkung pada tahun 2020”. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah gambaran asuhan keperawatan pada anak demam typhoid 

dengan hipertermi di Ruang Durian RSUD Kabupaten Klungkung tahun 2020? 

C. Tujuan Studi Kasus 

1. Tujuan umum 

Mengetahui gambaran asuhankeperawatan pada anak demam typhoid dengan 

hipertermi di Ruang Durian RSUD Kabupaten Klungkung tahun 2020. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi pengkajian pada anak demam typhoid dengan hipertermi. 

b. Mengidentifikasi diagnosis keperawatan pada anak demam typhoid dengan 

Hipertermi. 

c. Mengidentifikasi intervensi keperawatan pada anak demam typhoid dengan 

hipertermi. 
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d. Mengobservasikan implementasi pada anak demam typhoid dengan 

hipertermi. 

e. Mengobservasikan evaluasi pada anak demam typhoid dengan hipertermi. 

D. Manfaat Studi Kasus 

1. Manfaat  praktis 

a. Bagi pelayanan kesehatan 

1) Mampu meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan terkait dengan 

asuhan keperawatan pada anak demam typhoid dengan hipertermi. 

2) Mampu  membantu penerapan asuhan keperawatan pada anak demam 

typhoid dengan hipertermi. 

b. Bagi pasien 

Memberikan pengetahuan tambahan kepada keluarga khususnya keluarga 

pada anak demam typhoid dengan hipertermi sehingga lebih mengetahui tentang 

hipertermi dan bagaimana cara merawat anak demam typhoid dengan hipertermi. 

c. Bagi institusi pendididkan 

 Dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam institusi pendidikan 

sehingga mampu meningkatkan dan mengembangkan mutu pendidikan di masa 

yang akan datang  

2. Manfaat teoritis 

a. Bagi penulis yaitu memberikan pengalaman yang nyata dalam  

mengobservasi permberian asuhan keperawatan pada anak demam typhoid dengan 

hipertermi dalam mengatasi hipertermi serta untuk menambah pengetahuan 

peneliti khususnya dalam  melaksanakan asuhan keperawatan pada anak demam 

typhoid dengan hipertermi. 
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b. Bagi ilmu pengetahuan yaitu dapat digunakan sebagai salah satu bahan untuk 

mengembangkan ilmu keperawatan terkait dengan asuhan keperawatan pada anak 

demam typhoid dengan hipertermi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


