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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Dasar Hipertermi 

1. Pengertian hipertermi 

Hipertermia adalah keadaan meningkatnya suhu tubuh di atas rentangnormal 

tubuh,(Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016). Menurut,(Arif Muttaqin, 2014) 

hipertermia adalah peningkatan suhu tubuh sehubugan dengan ketidakmampuan 

tubuh untuk meningkatkan pengeluaran panas atau menurunkan produksi panas.  

Demam typhoid (tifus abdominalis, enteric fever) adalah 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 

patch dan usus,(Martha Ardiaria, 2019).  

Jadi, hipertermipada typhoid adalah suatu kondisi dan keadaan tubuh yang 

mengalami peningkatan melebihi batas normal (>37,5°C). Hal ini merupakam 

masalah keperawatan yang biasanya disebabkan oleh infeksi akut pada saluran 

pencernaan. 

2. Penyebab hipertermia 

Menurut (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016) ada beberapa penyebab dari 

hipertermia yaitu dehidrasi, terpapar lingkungan panas, proses penyakit (mis. 

Infeksi, kanker), ketidaksesuaian pakaian dengan suhu lingkungan, peningkatan 

laju metabolisme, respon trauma, aktifitas berlebihan, dan penggunaan 
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inkubator.Penyebab terjadinya typhoid menurut,(Nursalam, Rekawati 

Susilaningrum, 2008) adalah salmonella typhosa, yang mempunyai ciri, yaitu 

basil gram negatif yang bergerak dengan bulu getar, tidak berspora, dan memiliki 

sekurang-kurangnya tiga macam antigen, yaitu antigen O (somatik, terdiri zat 

kompleks lipopolisakarida), antigen H (flagella), dan antigen Vi dalam serum 

pasien, terdapat zat anti (aglutinin) terhadap ketiga macam antigen tersebut. 

3. Manifestasi klinis 

Menurut (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016) gejala dan tanda hipertermia,yaitu: 

a. Gejala dan Tanda Mayor 

Suhu tubuh di atas nilai normal (> 37,5ºC) 

b.   Gejala dan Tanda Minor 

Kulit merah, kejang, takikardia, takipnea, dan kulitterasahangat. 

Gejala-gejala yang timbul dari demam typhoid bervariasi, dalam minggu 

pertama keluhan dan gejala  serupa dengan penyakit infeksi akut pada umumnya 

yaitu demam, nyeri kepala, pusing, nyeri otot, anoreksia, mual muntah obstipasi 

atau diare, perasaan tidak enak diperut, batuk dan epistaris pada pemeriksaan fisik 

hanya didapatkan peningkatan suhu tubuh. Dalam minggu kedua gejala-gejala 

terjadi lebih jelas berupa demam, bradikardi relatif, lidah pada penderita penyakit 

typhoid (kotor, ditengah, tepi dan ujung merah dan tremor). Hepatomegali, 

splenomegali, metiorisme, gangguan kesadaran berupa salmonella sampai 

koma,(H. Nabiel Ridha, 2017). 
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4. Penatalaksanaan 

Penatalaksanaan hipertermia pada demamtyphoid dibagi menjadi dua bagian 

besar yaitu penatalaksanaan umum yang bersifat suportif dan penatalaksanaan 

khusus berupa pemberian antibiotik. 

a. Penatalaksanaan suportif merupakan hal yang sangat penting dalam 

menangani demam typhoid selain penatalaksanaan utama berupa antibiotik. 

Penatalaksanaan suportif pada demam typhoid yaitu pemberian rehidrasi oral 

ataupun parental, pemberian antipiretika, bila perlu diberikan laksansia, tirah 

baring selama demam untuk mencegah komplikasi pendarahan usus atau 

perforasi usus, neminsasi bertahap bila tidak panas sesuai dengan, diet pada 

permukaan diet makanan yang tidak merangsang saluran cerna dalam bentuk 

saring atau lemak, pemberian nutrisi yang adekuat sesuai perkembangan 

keluhan gastrointertinal sampai makanan biasa serta tindakan transfuse bila 

diperlukan pada komplikasi perdarahan, dan tindakan komplikasi bila ada 

komplikasi perforasi.  

b. Penatalaksanaan antibiotik yang biasa digunakan pada penderita demam 

typhoid adalah kloram penikol, tiam fenikal, kontra makzasol, ampizilin dan 

amoksilin,(H. Nabiel Ridha, 2017). 

5. Komplikasi 

Menurut,(H. Nabiel Ridha, 2017) komplikasi demam typhoid dibagi dalam : 

a. Komplikasi intestinal 

 Perdarahan usus yang terjadi sedikit pendarahan hanya dapat ditemukan jika 

dilakukan pemeriksaan pada tinja dengan benzidin. Sebaliknya, jika pendarahan 

pada usus yang terjadi banyak maka dapat terjadi melena, yang bisa disertai 
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dengan tanda-tanda renjatan,(Nursalam, Rekawati Susilaningrum, 2008). Perforasi 

Ususyang terjadi tidak disertai dengan peritonitis hanya dapat ditemukan bila 

terdapat rongga peritoneum, yaitu terdapat udara di antara hati dan diagfragma 

pada foto rontgen abdomen yang dibuat dalam keadaan tegak serta terdapat pekak 

hati menghilang,(Nursalam, Rekawati Susilaningrum, 2008). 

b. Komplikasi ekstraintertinal  

Komplikasi kardiovaskuler: miakarditis, trombosis, dan trombo flebitis 

Komplikasi darah: anemia hemolitik, trombusta penia, dan sindrom urenia 

hemolitik 

Komplikasi paru: premonia, emfiema dan pleuritis. 

Komplikasi hepar dan kandung kemih: hepatitis dan kolelitaris. 

Komplikasi ginjal: glumeruloneritis, prelene tritis, dan perine pitis. 

Komplikasi tulang: ostieomilitis, spondilitis, dan ortitis. 

B. Asuhan Keperawatan Demam Typhoid Pada Anak Dengan Hipertermi 

1. Pengkajian 

 Pengkajian merupakan tahap pertama dalam proses keperawatan. Tahap ini 

penting dalam menentukan tahap-tahap selanjutnya. Data yang komperehensif 

dan valid akan menentukan penetapan diagnosis keperawatan dengan tepat dan 

benar, serta selanjutnya akan berpengaruh dalam perencanaan keperawatan. Jadi, 

tujuan dari pengkajian adalah didapatkannya data yang komprehensif yang 

mencakup dan biopsiko dan spiritual,(Tarwoto dan Wartonah, 2015). Menurut 

(Rekawati Susilaningrum Nursalam & Sri Utami, 2013) Pengkajian pada demam 

typhoid meliputi : 

b. Identitas Klien  
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Identitas klien meliputi nama,umur (demam typhoid biasanya sering ditemukan 

pada anak berumur di atas satu tahun), jenis kelamin, alamat, pekerjaan, 

suku/bangsa, agama, status perkawinan, tanggal masuk rumah sakit, nomor 

register, dan diagnosa medik. 

c. Keluhan utama  

berupa perasaan tidak enak badan, lesu, nyeri kepala, pusing, kurang bersemangat, 

dan nafsu makan kurang (terutama selama masa inkubasi). 

d. Kasus demam yang khas berlangsung tiga minggu, bersifat febris remiten, dan  

tidak tinggi sekali. Selama minggu pertama, suhu tubuh berangsur-angsur naik 

setiap hari, biasanya menurun pada pagi hari dan meningkat lagi pada sore dan 

malam hari.Dalam minggu kedua, pasien terus berada dalam keadaan 

demam.Pada minggu ketiga suhu berangsur turun dan normal kembali pada akhir 

minggu ketiga. 

e. Umumnya kesadaran pasien menurun walaupun tidak berapa dalam, yaitu 

apatis sampai somnolen. Jarang terjadi sopor, koma, atau gelisah (kecuali 

penyakitnya berat dan terlambat mendapat pengobatan). Disamping gejala-gejala 

tersebut, mungkin terdapat gejala lainnya. Pada punggung dan anggota gerak 

dapat ditemukan reseola, yaitu bintik-bintik kemerahan karena emboli basil dalam 

kapiler kulit yang dapat ditemukan pada minggu pertama demam. Kadang-kadang 

ditemukan pula bradikardia dan epistaksis pada anak besar. 

f. Pemeriksaan fisik. 

Pada pemeriksaan fisik yang harus di kaji adalah terdapat nafas berbau tidak 

sedap, bibir kering, dan pecah-pecah (ragaden) Lidah tertutup selaput putih kotor 

(coated tongue), ujung dan tepinya kemerahan, jarang disertai tremor, pada bagian 
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abdomen dapat ditemukan keadaan perut kembung (meteorismus), bisa terjadi 

konstipasi dapat juga diare atau normal dan pada hati dan limpa membesar disertai 

nyeri pada perabaan. 

g. Pemeriksaan laboratorium. 

 Pada pemeriksaan laboratorium dapat ditemukan darah tepi gambaran 

leukopenia, limfositosis relatif, dan aneosinofilia pada permukaan sakit, darah 

untuk kultur (biakan, empedu) dan widal, biakan empedu basil salmonella typhosa 

terdapat dalam darah pasien pada minggu pertama sakit, selanjutnya lebih sering 

ditemukan dalam urine dan feses. Pada pemeriksaan widal untuk membuat 

diagnosis yang diperlukan ialah titer zat anti terhadap antigen O Titer yang 

bernilai 1/200 atau lebih menunjukkan kenaikan yang progresif. 

2. Diagnosis keperawatan 

Diagnosis keperawatan merupakan suatu pernyataan yang jelas mengenai 

status kesehatan atau masalah aktual, atau risiko dalam mengidentifikasi dan 

menentukan intervensi keperawatan untuk mengurangi, menghilangkan, atau 

mencegah masalah kesehatan klien yang ada pada tanggung jawabnya,(Tarwoto 

dan Wartonah, 2015). Diagnosis Keperawatan adalah suatu penilaian klinis 

tentang respons dari klien terhadap masalah keperawatan atau proses kehidupan 

yang didalamnya baik yang berlangsung actual maupun potensial,(Tim Pokja 

SDKI DPP PPNI, 2016). 

Diagnosis keperawatan pada penelitian ini adalah hipertermia berhubungan 

dengan proses penyakit (infeksi bakteri salmonella typhosa) yang ditandai dengan 

suhu tubuh diatas normal, kulit kemerahan, kejang, takikardi, dan takipnea,(Tim 

Pokja SDKI DPP PPNI, 2016). 
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Tabel 1 

Diagnosis Keperawatan pada Anak Demam Tyhpoid  

dengan Hipertermi 

Gejala dan Tanda Penyebab Masalah 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif : tidak tersedia. 

Objektif : Suhu tubuh 

diatas nilai normal. 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif : tidak tersedia.  

Objektif : kulit merah, 

kejang,takikardi,  

takipnea, dan kulit terasa 

hangat.   

1. Proses penyakit 

(mis, infeksi, 

kanker).  

 

Hipertermia  

Kategori : lingkungan. 

Subkategori : keamanan 

dan proteksi.  

Definisi : suhu tubuh 

meningkat di atas nilai 

normal.  

 

Sumber: (SDKI DPP PPNI, 2016) 

 

3.Intervensi keperawatan 

Intervensi keperawatan atau perencanaan keperawatan adalah penyusunan 

rencana tindakan keperawatan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi atau 

menanggulangi suatu masalah sesuai dengan diagnosis keperawatan yang telah 

ditentukan. Perencanaan keperawatan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

klien,(Maryam, 2008). Menurut (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018), rencana 

keperawatan merupakan segala bentuk terapi yang dikerjakan oleh perawat yang 

didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai peningkatan, 

pencegahan dan pemulihan kesehatan klien individu, keluarga dan komunitas. 

Berikut adalah intervensi untuk pasien dengan hipertermia berdasarkan Standar 

Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI) dan Standar Intervensi Keperawatan 

Indonesia,(SIKI) (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018) 



15 
 

Tabel 2 

Perencanaan Keperawatan pada Anak Demam Typhoid  

dengan Hipertermi 

Diagnosis 

Keprawatan 

Tujuan dan Kriteria Hasil  

(SLKI) 

Intervensi  

(SIKI) 

Hipertermi 

berhubungan 

dengan proses 

penyakit (infeksi 

bakteri 

salmonella 

typhosa) 

Setelah dilakukan asuhan 

keperawatan selama 3 x 2 

jam.  

Diharapkan termoregulasi 

membaik dengan kriteria 

hasil :                

Termoregulasi 

1. Menggigil menurun 

2. Kulit merah menurun. 

3. Pucat menurun.  

4. Suhu tubuh membaik.  

5. Suhu kulit membaik.  

6. Tekanan darah membaik. 

Intervensi Utama 

Manajemen Hipertermia :  

a) Monitor suhu tubuh. 

b) Sediakan lingkungan 

yang dingin.   

c) Longgarkan atau 

lepaskan pakaian. 

d) Basahi dan kipasi 

permukaan tubuh . 

e) Berikan cairan oral. 

f) Anjurkan tirah baring. 

g) Kolaborasi pemberian 

cairan dan elektrolit 

intravena.  

Regulasi Temperatur : 

1. Monitor tekanan darah, 

frekuensi pernafasan 

dan nadi.  

2. Monitor suhu tubuh 

anak tiap dua jam, jika 

perlu.   

3. Monitor warna dan 

suhu kulit.  

4. Tingkatkan asupan 

cairan dan nutrisi yang 

adekuat. 

5. Kolaborasi pemberan 

antipiretik, jika perlu. 

Sumber : (Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2019). (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018) 
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4.  Implementasi keperawatan 

Pelaksanaan atau implementasi merupakan bagian aktif dalam asuhan 

keperawatan yang dilakukan oleh perawat sesuai dengan rencana tindakan. 

Tindakan keperawatan meliputi, tindakan keperawatan, observasi keperawatan 

pendidikan kesehatan/keperawatan, tindakan medis yang dilakukan oleh perawat 

atau tugas limpah,(Suprajitno, 2014). 

Implementasi yang dilakukan pada kasus demam typhoiddengan hipertermi 

adalah manajemen hipertermia yang meliputi memonitor suhu tubuh. 

menyediakan lingkungan yang dingin, melonggarkan atau melepaskan pakaian, 

membasahi dan mengipasi permukaan tubuh, memberikan cairan oral, 

menganjurkan tirah baring, dan memberikan cairan dan elektrolit intravena. 

Implementasi kedua yang dapat dilakukan adalah regulasi temperatur, yang 

meliputi memonitor suhu tubuh anak tiap dua jam, memonitor warna dan suhu 

kulit, memonitor tekanan darah, frekuensi pernafasan dan nadi , meningkatkan 

asupan cairan dan nutrisi yang adekuat, serta memberikan antipiretik.  

5.  Evaluasi keperawatan 

Evaluasi adalah membandingkan status keadaan pasien dengan tujuan atau 

kriteria hasil yang ditetapkan.Evaluasi merupakan tahap akhir dari suatu proses 

keperawatan untuk dapat menentukan suatu keberhasilan asuhan keperawatan. 

Evaluasi didokumentasikan dalam bentuk SOAP (subjektif, objektif, assessment, 

planning). Adapun evaluasi keperawatan yang diharapkan pada pasien dengan 

hipertermi yaitu menggigil menurun,kulit merah menurun, takikardi menurun, 

takipnea menurun, suhu tubuh membaik (dalam rentang normal 36,5ºC – 37,5ºC), 

suhu kulit membaik, tekanan darah membaik (117/77 mmHg). 


