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ABSTRAK 

Demam tifoid adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh bakteri 

salmonella thypi disertai dengan gangguan pada sistem pencernaan. Penyakit ini 

dapat ditularkan melalui makanan atau minuman yang tekontaminasi oleh tinja 

atau urin  orang  yang terinfeksi. Gejala utama yang muncul yaitu demam >37,5º 

C disertai mual, muntah, sakit kepala, nyeri pada abdomen, anoreksia, diare, 

konstipasi, lidah kotor. Salah satu penatalaksanaan keperawatan pada pasien 

demam tifoid yaitu pemberian kompres hangat. Pemberian kompres hangat dapat 

menurunkan suhu tubuh pasien demam tifoid dengan cara membasahi kain atau 

washlap dengan air hangat  dan menempelkanya pada kedua aksila. Metode studi 

kasus ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi pada 

pasien yang mengalami demam tifoid di RSUD Ungaran dengan cara mengambil 

data melalui rekam medis pasien. Tujuan studi kasus ini untuk melaksanakan 

Asuhan Keperawatan Pasien dengan Kebutuhan Termoregulasi. Waktu 

pengambilan kasus ini dilakukan pada tanggal 19 Februari 2020. Subjek studi 

kasus yaitu seorang pasien yang berumur 4 tahun  yang berjumlah 1 orang. Hasil 

yang diperoleh dari studi kasus ini menunjukkan bahwa setelah diberikan  

tindakan kompres hangat dalam 1 periode selama 20 menit dan setiap 5 menit 

diganti frekuensi suhu tubuh pada pasien menurun. Pada pengkajian  awal 

diperoleh suhu pasien 38,5ºC dan setelah diberikan kompres hangat pada kedua 

akxila menjadi 37,4ºC, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian kompres 

hangat efektif diberikan pada pasien demam tifod dalam pemenuhan kebutuhan 

termoregulasi. 
 

Kata kunci : Demam tifoid, Kebutuhan Termoregulasi, Kompres Hangat
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PENDAHULUAN 

Demam tifoid adalah salah satu 

penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh 

bakteri salmonella typhi (Marni, 2016). 

Menurut data World Health Organization 

(WHO) memperkirakan angka kejadian 

diseluruh dunia terdapat sekitar 21 juta 

kasus dengan 128.000 sampai 161.000 

kematian setiap tahun, kasus terbanyak 

terdapat di Asia Selatan dan Asia Tenggara 

(WHO, 2018). 

Di indonesia penyakit tifoid bersifat 

endemik, penyakit ini mencapai 81% per 

100.000 penduduk (Depkes RI, 2013). Pada 

tahun 2011 angka kesakitan tifoid di 

indonesia dilaporkan sebesar 8, 17 per 

100.000 penduduk, dengan sebaran menurut 

kelompok umur 0,0/100.000 penduduk (0 - 1 

tahun), 148,7/100.000 penduduk (2 – 4 

tahun), 18,03/100.000 (5-15 tahun), dan 

51,2/100.000 (≥ 16 tahun), angka ini 

menunjukkan bahwa penderita terbanyak 

adalah pada kelompok usia 2-15 tahun 

(Purba, 2016). 

Pada penderita demam tifoid 

umumnya mengalami 7 – 14 hari tanpa 

keluhan atau gejala. Setelah masa tanpa 

gejala tersebut, selanjutnya mulai 

bermunculan keluhan atau gejala variatif 

yaitu demam kurang lebih 1 minggu, diare, 

mual muntah, rasa tidak nyaman diperut, 

anoreksia (Inawati, 2017). Beberapa faktor 

resiko dari penyakit ini antara lain 

lingkungan dan perilaku hidup bersih yang 

rendah (Elon & Simbolon, 2018). Penyakit 

demam tifoid dapat ditularkan melalui fekal 

dan oral yang masuk ke tubuh manusia 

melalui makanan dan minuman yang 

terkontaminasi oleh tinja atau urin yang 

terinfeksi (Pratama, 2018).  

Penyakit demam tifoid ini banyak 

terjadi pada masyarakat yang kumuh, 

llingkungan padat, penyediaan air bersih 

yang tidak adekuat, sanitasi yang buruk, 

hygine masing – masing penduduknya 

kurang memadai dan tidak memenuhi syarat 

kesehatan (Marni, 2016). Untuk mengatasi 

masalah-masalah pada demam tifoid maka 

dapat dilakukan rencana tindakan yaitu 

monitor suhu tubuh minimal 2 jam sekali, 

monitor warna kulit dan membran mukosa, 

serta dapat berkolaborasi dengan dokter 

dalam pemberian obat antipiretik. 

Penanganan pada demam dapat dilakukan 

dengan tindakan  farmakologis dan non 

farmakologis, tindakan farmakologis yaitu 

dengan memberikan obat antipiretik dan 

antibiotik, antipiretik yang sering digunakan 

yaitu paracetamol, antibiotik yang dapat 

mengatasi penyakit demam tifoid yang 

sering digunakan yaitu kloramfenikol, 

ampisilin, kotrimoksazol, amoksilin, 

sedangkan tindakan nonfarmakologis yang 

bisa dilakukan untuk menurunkan panas 

salah satunya menggunakan kompres hangat 

(Lestari & Rahmasari, 2018).  

Kompres hangat adalah tindakan 

dengan menggunakan kain atau handuk 

yang telah dicelupkan pada air hangat dan 

ditempatkan pada area yang memiliki 

pembuluh darah besar menggunakan air 

hangat sehingga dapat memberikan rasa 

nyaman dan menurunkan suhu tubuh 

(Kusyanti 2016).  

Pemberian kompres hangat pada 

aksila lebih efektif menurunkan demam 

tifoid pada anak karena pada daerah tersebut 

banyak terdapat pembuluh darah besar dan 

banyak terdapat kelenjar keringat apokrin 

yang mempunyai banyak vaskuler sehingga 

akan mengalami vasodilatasi yang akan 

memungkinkan percepatan perpindahan 

panas dari dalam tubuh ke kulit hingga 

delapan kali lipat lebih banyak. Lingkungan 

luar yang hangat akan membuat tubuh 

mengiterpretasikan bahwa suhu di luar 

cukup panas sehingga akan menurunkan 

kontrol pengatur suhu  di otak supaya tidak 

meningkatkan pengatur suhu tubuh lagi, dan 
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akan membuat pori – pori kulit terbuka 

sehingga mempermudah pengeluaran panas 

dari tubuh (Ayu, Irwanti, dan Mulyanti, 

2015).  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Mahdiyah et, al (2015) untuk mengetahui 

pengaruh tindakan kompres hangat terhadap 

demam tifoid yang melibatkan 15 responden 

dengan durasi 20 menit saat pengompresan 

dilakukan didaerah aksila. Rata – rata suhu 

tubuh sebelum dilakukan tindakan kompres 

hangat yaitu 38,14°C dengan standar deviasi 

0,087 dan rata – rata suhu tubuh setelah 

dilakukan kompres hangat 37,4°C dengan 

standar deviasi 0,128 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tindakan kompres 

hangat dapat membantu menurunkan suhu 

tubuh. 

Berdasarkan latar belakang tersebut 

maka penulis tertarik untuk mengambil 

kasus dengan judul: “Asuhan Keperawatan 

Pada Pasien Demam   Tifoid dalam 

Pemenuhan Kebutuan Termoregulasi”. 

 

 

METODE 

Rancangan Studi kasus ini 

menggunakan lembar observasi suhu 

sebelum tindakan dan sesudah tindakan. 

Sebelum diakukan tindakan subjek 

dilakukan pengukuran awal untuk 

menentukan suhu. Kemudian dilakukan 

tindakan kompres hangat dengan suhu 40 ºC 

yang diletakan pada kedua akxila selama 20 

menit setiap 5 menit ganti. Pengambilan 

data dilakukan pada 19 Februari 2020 di 

IGD RSUD Ungaran, Penelitian yang diteliti 

sebanyak 1 subjek dengan kriteria pasien 

dengan diagnosa medis Typhoid Fever. 

Pengumpulan data yaitu dengan wawancara, 

observasi dan dokumentasi pada pasien yang 

mengalami demam tifoid di RSUD Ungaran 

dengan cara mengambil data melalui rekam 

medis pasien. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Subyek studi kasus ini adalah 1 

orang dengan kriteria yang sesuai dan 

diagnosa medis typhoid fever. Subyek 

adalah An. M berusia 4 Tahun, beragama 

islam, beralamat di Soka lerep ungaran 

barat. Pasien masuk rumah sakit pada 

tanggal 19 Februari 2020 pukul 10:55 WIB 

dengan diagnosa medis Typhoid fever, 

nomor registrasi 227xxxx,, dengan keluhan 

demam 3 hari yang lalu dan mual muntah.. 

Saat ini pasien dirawat di ruang IGD RSUD 

Ungaran. Aktivitas pasien selama di rumah 

sakit dibantu oleh kedua orang tuanya. 

Berdasarkan hasil studi yang sudah 

dilakukan dapat diketahui bahwa pasien 

Pukul 10.55 WIB masuk ke IGD RSUD 

Ungaran dengan Suhu 38,5ºC, dengan mual 

muntah, An. M telihat lemas, akral teraba 

hagat, tedapat lidah kotor. Data lain yang 

diperoleh saat melakukan pengkajian awal 

adalah hasil vital sign suhu mencapai 

38,5°C, Nadi: 132 x/menit, RR: 18 x/menit, 

SPO2: 97% GCS: E4 V5 M6, akral hangat, 

Berat badan An. M 16 kg  Tinggi badan 100 

cm, Keadaan umum composmetis. 

Berdasarkan Hasil pemeriksaan 

laboratorium pada tanggal 19 februari 2020 

di dapatkan hasil hemoglobin 12,3 g/dl , 

leukosit 5,05 10^3/UL, trombosit 256 

10^3/UL, hematokrit 35,46 %, eritrosit 4,27 

FL, MCV 83 FL, MCH 28,7 pg, MCHC 

34,6 g/dl, PDW 16,8 FL. granulosit % 55,2 

%, limfosit % 42,5%, monosit% 2,3 %, hasil 

uji widal S. Typhi O : 1/320, S. Typhi H : 

1/320. 

Menurut Mahdiyah, (2015) pada 

pasien demam tifoid, salah satu tanda gejala 

klinik yang khas dan sering terjadi yaitu 

demam dengan suhu tubuh lebih dari 

37,5ºC. Keadaan ini terjadi dikarnakan 

terinfeksi oleh bakteri salmonella typhi yang 

telah menginvasi jaringan limfoid dan 

mengeluarkan endotoksin yang dapat 

menyebabkan reinfeksi usus halus sehingga 

dapat mempengaruhi pusat termoregulasi di  
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hipotalamus yang menimbulkan gejala 

demam (Marni, 2016). 

Berdasarkan tanda dan gejala yang 

disebutkan diatas, terdapat persamaan antara 

teori dengan kasus yaitu subjek mengalami 

demam dengan suhu 38,5ºC, disertai mual 

dan muntah dengan keadaan umum lemah. 

Terapi medis yang diberikan pada tanggal 

19 Februari 2020 yaitu infus asering 12 tpm, 

inj.ceftriaxone 400 mg/12jam, inj. antrain 50 

mg/hr (bila panas), Domperidone sirup 15 

mg/8jam, Paracetamol sirup 250 mg/6 jam.  

Diagnosis keperawatan yang 

ditegakkan pada pemenuhan kebutuhan 

termoregulasi berdasarkan prioritas 

diagnosis keperawatan  hasil pengkajian 

yang dilakukan  dapat di dapatkan diagnosis 

dengan prioritas diagnosis  Hipertermia 

(D.0130) berhubungan dengan proses 

infeksi salmonella typhosa, Resiko defisit 

nutrisi (D.0032) ditandai dengan Faktor 

resiko: keengganan untuk makan. 

Intervensi keperawatan studi kasus 

ini yang berfokus pada diagnosa utama 

Hipertermia (D.0130) berhubungan dengan 

proses infeksi salmonella typhosa Setelah 

dilakukan diagnosis prioritas hipertermia, 

dilakukan intervensi keperawatan dengan 

tujuan yang diharapkan setelah dilakukan 

tindakan keperawatan selama 1 x 6 jam 

diharapkan masalah dapat teratasi dengan 

kriteria hasil Suhu tubuh membaik (36-

37,5ºC), Suhu kulit membaik, pucat 

menurun. 

Berdasakan tujuan dan kriteria hasil 

tersebut intervensi keperawatan yang 

dilakukan berdasarkan (SIKI, 2018) yaitu 

pertama identifikasi penyebab hipertermi, 

kedua monitor suhu tubuh, nadi dan 

pernafasan, ketiga berikan kompres hangat, 

keempat anjurkan tirah baring, kelima 

kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit 

intravena.  

Berdasarkan Intervensi yang  telah 

disusun pada diagnosis keperawatan utama 

yaitu hipertermia berhubungan dengan 

proses penyakit, penulis melakukan 

implementasi keperawatan,  Pasien sudah 

diberikan asuhan keperawatan  selama 1 x 6 

jam dengan dilakukan tindakan keperawatan 

yaitu mengidentifikasi penyebab hipertermi, 

memonitor suhu tubuh, nadi dan pernafasan, 

memberikan kompres hangat, menganjurkan 

tirah baring, berkolaborasi pemberian cairan 

dan elektrolit intravena. Implementasi 

keperawatan ini berfokus pada tindakan  

pemberian  kompres hangat yang merupakan 

tindakan mengompres yang dilakukan 

dengan tujuan untukmenurunkan suhu tubuh 

pasien (Kusyati, 2016). 

Pada An. M Setelah dilakukan 

tindakan pemberian kompres hangat pada 

kedua aksilakanan dan kiri selama 20 menit 

dan setiap 5 menit diganti di dapatkan hasil 

penurunan suhu tubuh dari  38,5ºC menjadi 

37,4ºC, dan hasil yang didapatkan sebelum 

tindakan kompres hangat SpO2 : 97%, 

setelah dilakukan tindakan SpO2 : 98%,  

pasien terlihat nyaman dan,  akral teraba 

hangat, pemberian kompres  hangat  

diberikan sebelum pemberian terapi obat, 

prosedur pemberian kompres hangat  

menurut Mahdiyah (2015) adalah : 

mempersiapkan alat berupa baskom kecil 

berisi air hangat sesuai kebutuhan dengan 

suhu 40ºC  pengalas, sarung tangan bersih, 2 

washlap, dan termometer. Kompres hangat 

di lakukan pada kedua aksila, menggunakan 

washlap yang dibasahi dengan air hangat 

dengan durasi 20 menit dan setiap 5 menit 

diganti.  

Menurut jurnal Pujiarto, (2018) 

Pemberian kompres hangat  pada daerah 

aksila akan memberikan sinyal ke 

hipotalamus melalui sumsum tulang 

belakang. Ketika reseptor yang peka 

terhadap panas di hipotalamus dirangsang, 

sistem efektor mengeluarkan sinyal yang 

melalui berkeringat atau vasodilatasi perifer. 

perubahan ukuran pembuluh darah diatur 

oleh pusat vasomotor pada medulla 

oblongata dari tungkai otak, dibawah 
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pengaruh hipotalamik bagian nterior 

sehingga terjadi vasodilatasi. Terjadinya 

vasodilatasi ini menyebabkan pembuangan/ 

kehilangan energi panas melalui kulit 

meningkat (berkeringat) , diharapkan akan 

terjadi penurunan suhu tubuh sehingga 

mencapai keadaan normal. 

Hasil ini sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Mahdiyah, 

(2015) dimana pemberian kompres 

hangatdapat menurunkan suhu tubuh pasien 

demam tifoid dengan masalah keperawatan 

hipertermi. Sehingga tindakan keperawatan 

yang efektif dapat menurunkan suhu tubuh 

pada pasien dengan demam tifoid adalah 

pemberian kompres hangat.  

Hasil evaluasi yang telah dilakukan 

selama 1 periode, dilakukan tindakan 

pemberian kompres hangat didapatkan data 

pengukuran suhu pada pasien sebelum 

dilakukan pemberian kompres hangat suhu 

pasien 38,5ºC dan sesudah dilakukan 

pemberian kompres hangat suhu pasien 

menurun menjadi 37,4ºC, dapat dilihat 

seperti pada tabel 1.1. 

Tabel 4.1 Hasil Temperatur Suhu Tubuh 

Sebelum dan Sesudah Tindakan Kompres 

hangat. 

Hari / 

Tanggal/ 

Jam 

Aspek 

yang 

diobservasi 

dan hasil 

observasi 

Sebelum 

dilakukan 

tindakan 

Sesudah 

dilakukan 

tindakan 

Rabu 

19 

februari 

2020 

14:00 

WIB 

Suhu tubuh 

36,5 – 37,5 

38,5º C 37,4 º C 

Perabaan 

akral 

hangat 

Hangat Normal 

Berdasarkan data tabel diatas dapat 

disimpulkan adanya penurunan panas pada 

suhu tubuh pasien setelah diberikan kompres 

hangat Hasil studi kasus yang dilakukan di 

RSUD Ungaran diketahui bahwa sesudah 

dilakukan intervensi keperawatan dengan 

memberikan terapi kompres hangat  yang 

dilakuan pada keua axila kanan dan kiri 

dengan frekuensi 1 kali pengompsan dalam 

waktu 20 menit dan setiap 5 menit. Intervensi 

ini dilakukan mulai hari Rabu, 19 Februari 

2020 maka didapatkan hasil pengukuran suhu 

tubuh yang mengalami demam tifoid 

penurunan 38,5ºC menjadi 37,4ºC 

 

KESIMPULAN  

Pengelolaan asuhan keperawatan 

pada pasien demam tifoid dalam pemenuhan 

kebutuhan termoregulasi dengan masalah 

keperawatan hipertermia tindakan yang 

dilakukan adalah pemberian kompres hangat  

pada kedua aksila kanan dan kiri dalam 1 

periode selama 20 menit dan setiap 5 menit 

diganti didapatkan hasil terjadi penurunan 

suhu panas tubuh dari  38,5ºC menjadi 

37,4ºC. Rekomendasi tindakan pemberian 

kompres hangat  efektif dilakukan pada 

pasien demam tifoid. 

 

SARAN 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi 

penelitian di atas  dapat diajukan beberapa 

saran sebagai berikut :  

1. Bagi Rumah Sakit  

Diharapkan bahan masukan dan 

menambah referensi untuk lebih 

meningkatkan mutu pelayanan yang 

diberikan pada pasien dengan Demam 

Tifoid selama menjalani perawatan di 

Rumah sakit RSUD Ungaran.  

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan dapat meningkatkan 

mutu pelayanan pendidikan yang telah 

berkualiatas dengan mengupayakan 

aplikasi riset dalam setiap tindakan yang 

dilakuakan sehingga mampu 

menghasilkan perawat yang profesional, 

terampil, inovatif, dan bermutu dalam 
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memberikan asuhan keperawatan yang 

komprehensif berdasarkan ilmu dan kode 

etik keperawatan.  

3. Bagi Pasien dan Keluarga 

Diharapkan dapat Memberikan 

kemudahan bagi pembaca untuk sarana 

dan prasarana dalan pengembangan ilmu 

keperawatan, diharapkan setelah klien 

dan keluarga membaca buku ini dapat 

mengurangi rasa kecemasan selama 

mengalami perawatan di rumah sakit dan 

menjadi acuan atau sebuah penelitian 

untuk kasus ini  

4. Bagi Penulis 

Diharapkan  dapat melakukan asuhan 

keperawatan Demam tyfoid pada An. M 

penulis mendapatkan wawasan dan ilmu 

yang bermanfaat tindakan pengelolaan 

selanjutnya pada pasien dengan Demam 

Tifoid dalam pemberian terapi 

nonfarmakologi mengajarkan terapi 

pemberian kompres hangat untuk 

mengurangi demam pada tubuh.  
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