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Abstrak 

 

Demam adalah suatu keadaan suhu tubuh di atas normal akibat peningkatan pusat pengatur suhu di 

hipotalamus. Demam bukan merupakan suatu penyakit, namun merupakan tanda gejala dari 

penyakit. Demam merupakan respon normal tubuh terhadap infeksi. Infeksi yang menyerang salah 

satunya adalah demam thypoid/ thypoid abdominalis. Demam thypoid merupakan salah satu 

penyakit infeksi sistemik yang bersifat akut, yang disebabkan oleh bakteri Salmonella thypi, 

dengan tanda gejala demam lebih dari satu minggu, menggigil, sakit kepala atau pusing, dan 

terdapat gangguan pada saluran cerna. Salah satu intervensi yang dapat dilakukan adalah pemberian 

kompres hangat pada area temporal lobe. Kompres hangat merupakan metode yang dilakukan 

untuk menjaga atau memelihara suhu tubuh dengan menggunakan cairan atau alat yang dapat 

menimbulkan hangat. Tujuan studi kasus ini adalah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan 

Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Demam Tifoid dalam Pemenuhan Kebutuhan 

Termoregulasi. Subjek dalam studi kasus ini dipilih satu pasien sebagai subjek studi kasus yaitu 

pasien demam dengan gangguan pemenuhan kebutuhan termoregulasi di ruang instalasi gawat 

darurat (IGD). Hasil studi menunjukkan bahwa pengelolakaan asuhan keperawatan pada pasien 

demam dalam pemenuhan kebutuhan termoregulasi yang dilakukan tindakan kompres hangat pada 

area temporal lobe dalam rentan waktu  20 menit diperoleh hasil adanya penurunan suhu tubuh 

sebelum dan sesudah tindakan kompres hangat. Setelah dilakukan tindakan kompres hangat selama 

20 menit terjadi penurunan suhu tubuh38,2oC menjadi 37,5oC. Rekomendasi tindakan kompres 

hangat pada area temporal lobe efektif dalam menurunkan suhu tubuh, sehingga memenuhi 

kebutuhan termoregulasi. 

 

Kata kunci: Demam, kompres hangat, penurunan suhu tubuh  
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Abstract 

 

 
Fever is a state of body temperature above normal due to an increase in the temperature control center in 

the hypothalamus. Fever is not a disease, but is a symptom of a disease. Fever is the body's normal 

response to infection. Infection that attacks one of them is typhoid / thypoid abdominal fever. Typhoid 

fever is an acute systemic infectious disease caused by Salmonella thypi bacteria, with symptoms of fever 

for more than one week, chills, headaches or dizziness, and there is interference with the digestive tract. 

One of the interventions that can be done is giving warm compresses to the temporal lobe area. Warm 

compress is a method used to maintain or maintain body temperature by using liquids or devices that can 

cause warmth. The purpose of this case study is to know the description of the implementation of Nursing 

Care for Patients with Typhoid Fever in Fulfilling Thermoregulatory Needs. The subject in this case study 

was selected by one patient as the case study subject, namely fever patients with impaired fulfillment of 

thermoregulation needs in the emergency room (ER). The results of the study showed that the 

management of nursing care in patients with fever in meeting the needs of thermoregulation by warm 

compresses in the temporal lobe area within a vulnerable period of 20 minutes results in a decrease in 

body temperature before and after warm compresses. After the action of warm compresses for 20 minutes 

there was a decrease in body temperature38.2oC to 37.5oC. Recommendations for warm compresses on 

the temporal lobe area are effective in lowering body temperature, thus meeting the needs of 

thermoregulation. 
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PENDAHULUAN 

Demam adalah suatu keadaan suhu 

tubuh di atas normal akibat peningkatan 

pusat pengatur suhu di hipotalamus. 

Sebagian besar demam pada anak akibat dari 

perubahan pada pusat panas (termoregulasi) 

di hipotalamus. Penyakit-penyakit yang 

ditandai adanya deman dapat menyerang 

sistem tubuh. Selain itu demam juga 

berperan dalam meningkatkan 

perkembangan imunitas spesifik dan 

nonspesifik dalam membantu pemulihan 

atau pertahanan terhadap infeksi (Sodikin, 

2012). Demam bukan merupakan suatu 

penyakit, namun merupakan tanda gejala 

dari penyakit. Demam merupakan respon 

normal tubuh terhadap infeksi. Infeksi yang 

menyerang salah satunya adalah demam 

thypoid/ thypoid abdominalis. Demam 

thypoid merupakan salah satu penyakit 

infeksi sistemik yang bersifat akut, yang 

disebabkan oleh bakteri Salmonella thypi, 

dengan tanda gejala demam lebih dari satu 

minggu, menggigil, sakit kepala atau pusing, 

dan terdapat gangguan pada saluran cerna 

(Nurarif & Kusuma, 2015).  

Demam tyfoid masih merupakan 

masalah kesehatan yang muncul  di berbagai 

negara berkembang. Menurut data World 

Health Organization (WHO) 

memperkirakan angka kejadian di seluruh 

dunia terdapat sekitar 17 juta per tahun 

dengan 600.000 orang meninggal dunia 

kaena penyakit ini dan 70% kematian 

terdapat di Asia. WHO menyatakan angka 

kejadian dari 150/100.000 per tahun di 

Amerika Serikat dan 900/100.000 per tahun 

di Asia (WHO, 2016)Angka kejadian 

demam thypoid masih menjadi masalah 

yang penting dalam kesehatan terutama di 

berbagai negara yang masih berkembang. Di 

Indonesia terdapat 800 penderita per 

100.000 penduduk setiap tahun (Saputra, 

Majid, & Bahar, 2017). Kasus demam 

thypoid di Indonesia lebih tinggi 

dibandingkan dengan negara- negara 

berkembang lain khususnya di daerah tropis 

yaitu sekitar 80-90%, 600.000-1,3 juta kasus 

dengan lebih dari 20 ribu kematian setiap 

tahunnya (Setyowati, 2017). Data yang 

diperoleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Tengah berdasarkan sistem surveilans 

terpadu beberapa penyakit terpilih pada 

tahun 2015 penderita penyakit  demam 

tyfoid ada 44.422 penderita, termasuk urutan 

ke tiga dibawah diare dan TBC selaput otak, 

sedangkan pada tahun 2016 jumlah 

penderita demam tyfoid meningkat menjadi 

46.142 penderita. Hal ini menunjukan 

bahwa kejadian demam tyfoid di jawa 

tengah termasuk tinggi (Dinkes Prov Jateng, 

2015) 

  Demam typhoid ditularkan  melalui 

konsumsi makanan atau minuman  yang 

terkontaminasi oleh tinja atau urin orang 

yang terinfeksi. Gejala biasanyya muncul 1-

3 minggu setelah terkena, dan gejala 

meliputi demam tinggi, malaise, sakit 

kepala, mual, kehilangan nafsu makan, 

sembelit atau diare, bintik-bintik merah 

muda di dada (Rose sport), dan pembesaran 

limpa dan hati (Inawati, 2017). Hipertermia  

jika tidak ditangani dapat menyebabkan 

dehidrasi. Di mana terjadinya dehidrasi 

disebabkan oleh adanya penguapan cairan 

yang akan mengganggu keseimbangan 

elektrolit dan dapat menyebabkan kejang. 

Kejang berulang dapat menyebabkan 

kerusakan sel otak yang menyebabkan 

gangguan tingkah laku, serta dehidrasi yang 



berat dapat menyebabkan syok dan bisa 

berakibat fatal hingga berujung kematian 

(Wijayahadi, 2011) 

Cara untuk menurunkan dan 

mengontrol demam dapat dilakukan dengan 

berbagai macam, yaitu dengan pemberian 

obat Antipiretik (farmakologi). Namun 

penggunaan obat antipiretik memiliki efek 

samping yaitu dapat mengakibatkan spasme 

bronkus, perdarahan saluran cerna yang 

timbul akibat erosi (pengikisan) pembuluh 

darah, dan penurunan fungsi ginjal 

(Cahyaningrum & Putri, 2017). Selain 

menggunakan obat Antipiretik, menurunkan 

demam dapat dilakukan secara fisik (non 

farmakologi) yaitu dengan mengenakan 

pakaian tipis, sering minum, perbanyak 

istirahat, dan mandi dengan air hangat 

(Henriani, 2017). Selain itu  juga dapat 

dilakukan dengan penggunaan energi panas 

melalui metode konduksi dan evaporasi. 

Metode konduksi adalah perpindahan panas 

dari suatu objek dengan kontak langsung. 

Ketika kulit hangat menyentuh sesuatu yang 

hangat maka akan terjadi perpindahan panas 

melalui evaporasi, sehingga perpindahan 

dari energi panas berubah menjadi gas/uap 

air dalam bentuk keringat (Cahyaningrum & 

Putri, 2017). Salah satu contoh dari metode 

konduksi dan evaporasi ini adalah dengan 

kompres hangat. Kompres hangat 

merupakan metode yang dilakukan untuk 

menjaga atau memelihara suhu tubuh 

dengan menggunakan cairan atau alat yang 

dapat menimbulkan hangat. Kompres hangat 

menyebabkan suhu tubuh yang ada diluaran 

akan terjadi hangat sehingga tubuh akan 

menginterpretasikan bahwa suhu diluaran 

cukup panas, sehingga tubuh akan 

menurunkan kontrol pengatur suhu di otak 

agar tidak meningkatkan pengatur suhu 

tubuh, apabila suhu diluaran hangat maka 

pembuluh darah tepi dikulit melebar dan 

mengalami vasodilatasi (pelebaran 

pembuluh darah) sehingga pori-pori kulit 

membuka dan akan mempermudah 

pengeluaran panas secara evaporasi 

(berkeringat) yang diharapkan dapat 

menurunkan suhu tubuh dalam keadaan 

normal kembali (Cahyaningrum & Putri, 

2017). Pada penelitian ini kompres hangat 

dilakukan di daerh temporal atau abdomen 

selama 20 menit. Akmal & Hasan (2018) 

menunjukan bahwa efektivitas penurunan 

suhu tubuh pada anak demam sebelum 

perlakuan kompres air hangat adalah 38,1oC 

dan sesudah diberikan perlakuan kompres 

hangat suhu tubuh menjadi 37.5oC.  

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas 

maka dapat dirumuskan permasalahan pada 

penulisan studi kasus ini yaitu “Bagaimana 

Asuhan Keperawatan Pada Pasien yang 

Mengalami Demam Tifoid dalam 

Pemenuhan Kebutuhan Kebutuhan 

Termogulasi.  

 

METODE 

 

Subjek yang digunakan pada studi kasus ini 

yaitu 1 pasien yang mengalami demam 

typhoid yang mengalami peningkatan suhu 

tubuh > 38oC yang akan dilakukan 

pengukuran suhu tubuh menggunakan 

thermometer air raksa selama 15 sebelum  

diberikan tindakan kompres hangat pada 

area temporal lobe selama 20 menit dan 

dilakukan pengukuran kembali selama 15 

menit sebelum obat analgetik di masukkan. 

Waktu studi kasus  dilakukan pada tanggal 

22 Februari 2020 di RSUD SIMO 

BOYOLALI. 



HASIL  

 

studi kasus ini dipilih 1 pasien sebagai 

subyek studi kasus yaitu dengan kriteria 

yang ditetapkan. Dengan subyek Tn. S 

berumur 81 tahun, beragama islam, 

pendidikan terakhir SD dan pekerjaan saat 

ini sebagai tani. Tn. S tinggal di Desa 

Tawang Susukan Boyolali. Menurut 

pemeriksaan dokter Tn. S di diagnosa 

Febris. Tn. S dibawa ke IGD RSUD SIMO 

pada tanggal 22 februari 2020 oleh anaknya 

yang bernama Tn. P, umur 30 tahun, 

pendidikan  terakhir SMP, pekerjaan swasta. 

Kondisi yang dialami Tn.S masuk kedalam 

triage hijau, dengan tanda tanda cital : 

tekanan darah 152/78 mmHg, nadi 

74x/menit, irama teratur, kekuatan sedang, 

respiratory rate  28x/menit irama teratur, 

suhu 38,2oC, kesadaran composmentis.pada 

saat pengkajian anak pasien mengatakan 

sejak 2 hari yang lalu pasien mengeluh 

kepala pusing,  pasien  tidak  mempunyai 

alergi obat-obatan ataupun makanan.. 

Sebelum di bawa ke IGD pasien 

mengkonsumsi nasi, sayur, dan  ikan, pasien 

mengatakan pusing, kemudian keluarganya 

membawa ke IGD RSUD Simo Boyolali. 

 

Berdasarkan data diatas, penulis 

merumuskan masalah keperawatan yaitu 

Hipertermia (D.0130), berdasarkan teori 

SDKI (2016) terdapat factor yang 

berhubungan pada diagnosa keperawatan 

Hipertermia yaitu Proses penyakit ditandai 

dengan Suhu tubuh diatas nilai normal. 

Setelah dilakukan tindakan keperawatan 

selama 1x 50 menit sebelum dilakukan 

pemberian obat analgetik didapatkan 

penurunan suhu tubuh 38,2oC menjadi 

37,5oC. 

Tabel 1. Suhu tubuh pasien sebelum dan 

sesudah dilakukan tindakan kompres hangat 

pada area temporal lobe 

Jam  Sebelum 

tindakan 

Setelah 

tindakan 

21.30 38,20C  

22.15 38,20C 36,40C 

 

PEMBAHASAN 

 

Hasil studi kasus diketahui bahwa setelah 

dilakukan tindakan kompres hangat pada 

area temporal lobe terdapat penurunan suhu 

tubuh 38,2oC menjadi 37,5oC. 

 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

Fadli (2018) dimana setelah diberikan 

tindakan kompres hangat terjadi penurunan 

suhu tubuh pada pasien hipertermi. Menurut 

(Potter & Perry, 2010). Kompres adalah 

salah satu metode fisik untuk menurunkan 

suhu tubuh anak yang mengalami demam.  

Pemberian kompres hangat pada daerah 

pembuluh darah besar merupakan upaya 

memberikan rangsangan pada area preoptik 

hipotalamus agar menurunkan suhu tubuh. 

Sinyal hangat yang dibawa oleh darah ini 

akan menuju area hipotalamus merangsang 

preoptik mengakibatkan pengeluaran sinyal 

oleh sistem efektor. Sinyal ini akan 

menyebabkan terjadinya pengeluarn panas 

tubuh yang lebih banyak melalui dua 

mekanisme yaitu dilatasi pembuluh darah 

perifer dan berkeringat. Menurut Sherwood 

(2014), reseptor suhu sangat aktif selama 

perubahan temperatur. Sensasi suhu primer  

diadaptasi dengan sangat cepat. Suhu inti  



dipantau oleh termoreseptor sentral yang 

terletak di hipotalamus serta di susunan 

syaraf pusat dan organ abdomen. 

Termoreseptor ini terletak diantara 

hipotalamus anterior, medulla spinalis, 

organ abdomen dan struktur internal lainnya 

juga mendeteksi perubahan suhu darah. 

Hipotalamus terus-menerus mendapat 

informasi mengenai suhu kulit dan suhu inti 

melalui reseptor khusus yang peka terhadap 

suhu yang disebut termoreseptor (reseptor 

hangat, dingin dan nyeri di perifer). 

Reseptor suhu sangat aktif selama 

perubahan temperatur. Sensasi suhu primer  

diadaptasi dengan sangat cepat. Suhu inti 

dipantau oleh termoreseptor sentral yang 

terletak di hipotalamus serta di susunan 

syaraf pusat dan organ abdomen. 

 

KESIMPULAN 

Pemberian tindakan kompres hangat area 

temporal lobe pada pasien dengan 

hipertermia efektif untuk menurunkan suhu 

tubuh. 

SARAN 

Setelah penulis melakukan asuhan 

keperawatan pada pasien dengan diagnosa 

febris, penulis memberikan usulan masukan 

yang positif khususnya dibandingkan 

kesehatan antara lain:  

 

a. Bagi Praktisi Keperawatan Dan Rumah 

Sakit 

 

Baiknya perawat memiliki tanggung jawab 

dan senantiasa meningkatkan ketrampilan 

yang lebih dan selalu berkoordinasidengan 

tim kesehatan lain dalam memberika asuhan 

keperawatan  

Diharapkan rumah sakit khusunya RSUD 

SIMO dapat meningkatkan mutu peelayanan 

kesehatan dan mempretahankan hubungan 

kerjasama baik antara tim kesehatan maupun 

pasien sehingga asuhan keperawatan yang 

diberikan dapatmendukung kesehatan 

pasien. 

 

b. Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan 

 

Dapat meningkatkan mutu pelayanan 

pendidikan yang lebih berkualitas dengan 

mengumpulkan aplikasi riset dalam setiap 

tindakan yang dilakukan sehingga mampu 

menghasilkan perawat yang professional, 

terampil, inovatif, dan bermutu dalam 

memberikan asuhan keperawatan yang 

komperhensif, berdasarkan ilmu dan kode 

etik keperawatan. 
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