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ABSTRAK 

Pendahuluan : Thypus abdominalis atau demam tifoid (enteric fever) merupakan 

penyakit infeksi akut yang dapat menyerang pada saluran pencernaan dengan 

gejalademam lebih dari satu  minggu dan  mengakibatkan  gangguan pada  saluranpe

ncernaan bahkan gangguan kesadaran. Tingginya angka kematian yang di sebabkan 

thypus abdominalis semakin meningkat setiap tahunnya sehingga ini menjadi 

tantangan bagi perawat untuk mencegah komplikasi dengan penerapan manjemen 

nutrisi terhadap status nitrisi pada anak. Tujuan : Untuk mengetahui pengaruh 

manajemen nutrisi terhadap status nutrisi pada anak dengan thypus abdominalis 

melalui study literature. Metode : Artikel di identifikasi melalui pencarian Google 

Schoolar dengan keyword manajemen nutrisi pada anak yaitu sebanyak 40, yang di 

identifikasi dan di publikasikan tahun 2009-2019. Dari 40 artikel yang terkait 

terdapat 5 artikel yang memenuhi syarat review. Hasil : dari 5 artikel yang di 

dapatkan bahwa penerapan manajemen nutrisi terhadap status nutrisi pada anak 

dengan pemberian nutrisi yang adekuat serta pengetahuan makanan yang shat dapat 

mempercepat penyembuhan dan memperpendek hari rawat inap. Kesimpulan : 

penerapan manajemen nutrisi terhadap status nutrisi pada anak merupakan tindakan 

keperawatan yang tepat untuk mempercepat proses penyembuhan anak.  

Kata kunci : Thypus abdominalis, manajemen nutrisi. 
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ABSTRACT 

Background : Thypus abdominalis or typhoid fever (enteric fever) is an acute 

infectious disease that can attack the digestive tract with symptoms more than one 

week and cause disruption in the digestive tract even disturbance of consciousness. 

The high mortality rate caused by the abdominal thypus is increasing every year so it 

becomes a challenge for nurses to prevent complications by applying nutritional 

management to the nutritional status in children. Objective: To determine the effect 

of nutritional management on nutritional status in children with abdominal typhoid 

through a literature study. Method: The article was identified through a Google 

Schoolar  with keywords nutritional management in children, 40 article was 

identified and published in 2009-2019. From 40 related articles, there are 5 articles 

that fulfill review requirements. Results: from the 5 articles found that the 

application of nutrition management to nutritional status in children with adequate 

nutrition and knowledge of helathy food can accelerate healing and shorten the day 

of hospitalization. Conclusion: the application of nutrition management to 

nutritional status in children is an appropriate nursing action to accelerate the 

child's healing process. 

Keywords : Thypus abdominalis, Nutrition management 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar  Belakang 

Thypus abdominalis atau demam tifoid (enteric fever) merupakan penyakit 

infeksi akut yang dapat menyerang pada saluran pencernaan dengan gejala demam 

lebih dari satu  minggu dan  mengakibatkan  gangguan pada  saluran  pencernaan -

bahkan gangguan kesadaran. Berdasarkan data World Health Organization (WHO) 

pada tahun 2017 diperkirakan 11-20 juta orang sakit karena tifoid dan 128.000-

161.000 orang meninggal dunia setiap tahunnya akibat menderita tifoid. Indonesia 

merupakan negara yang insiden demam thypoid masih sangat tinggi, bahkan 

menepati urutan ke tiga di antara negara-negara di dunia. Diperkirakan ada 600.000- 

1,3 juta kasus demam thypoid setiap tahun dengan lebih dari 20.000 kematian. 

Dengan demikian pasien thypus abdominalis membutuhkan manajemen nutrisi 

terhadap status nutrisi yang tepat untuk menekan angka kematian. 

Prevalensi thypus abdominalis umunya terjadi pada anak usia 3-19 tahun 

khususnya pada anak usia sekolah. Hal ini terjadi karena jajan makanan di 

sembarangan tempat yangbelum tentu tingkat kebersihannya terjaga sehingga 

makanan yang di konsumsi bisa jadi tidak sehat dan menjadi media berkembangnya 

bakteri salmonella thypi.Status gizi yang kurang dapat menurunkan daya tahan tubuh 

anak sehingga anak mudah terserang penyakit, gizi buruk dan dapat menyebabkan 

angka mortalitas thypoid semakin tinggi serta dapat mempengaruhi proses 

pertumbuhan dan perkembangan pada anak.  
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Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Mesta Andriani Mallo pada 

tahun (2013) , di ketahui bahwa rata-rata anak dengan demam thypoid menjalani 

perawatan bervariasi antara 3-14 hari. Beberapa hal yang mempengaruhi lama hari 

rawat antara lain pengetahuan dan ketidak disiplinan diet makan yang diberikan di 

rumah sakit. Oleh karena itu perawat memiliki peran dan upaya untuk menangani 

pasien dengan thypus abdominalis melalui pemberian asuhan keperawatan. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Ervina Erlin, diketahui bahwa masalah keperawatan 

yang sering muncul pada pasien dengan thypus abdominalis antara lain hipertermi, 

nyeri, diare dan defisit nutrisi. Pada diagnosa defisit nutrisi salah satu tindakan 

keperawatan yang umumnya dilakukan oleh perawat di rumah sakit dengan 

presentasi 46,4% yaitu manajemen nutrisi. 

Aktivitas pada manajemen nutrisi antara lain memonitor asupan makan, 

menghitung indeks massa tubuh serta memberikan edukasi tentang diet sehat yang 

diprogramkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2018) 

menyatakan bahwa upaya pemenuhan kebutuhan nutrisi dilakukan melalui edukasi 

diet yang di programkan serta memberikan makan secara sedikit tapi sering sehingga 

dapat meningkatkan berat badan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Ananda 

Ieda Retnani, diketahui bahwa ada hubungan antara asupan makan terhadap 

perubahan status gizi anak dengan demam tifoid. Semakin baik asupan makannya 

maka akan semakin baik pula perubahan status gizinya. 
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1.2.  Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh manajemen nutrisi terhadap status nutrisi pasa anak 

dengan thypus abdominalis ? 

 

1.3.  Tujuan 

Untuk mengetahui pengaruh manajemen nutrisi terhadap status nutrisi pada 

anak dengan thypus abdominalis melalui study literatur.  
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BAB II 

METODE 

 

2.1.  Strategi Pencarian Literatur 

Penulusuran dilakukan dengan menggunakan Google Search dan Google 

Schoolar dengan kata kunci ”manajemen nutrisi terhadap status nutrisi pada anak”. 

Artikel yang ditemukan kemudian diidentifikasi dengan cermat untuk melihat apakah 

artikel memenuhi kriteria inklusi, kemudian artikel yang terpilih dan sudah sesuai, 

dianalisis lalu jadikan literatur dalam penulisan literature riview, dan diharapkan 

ditemukan sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan dasar untuk melakaukan 

intervensi keperawatan di rumah sakit. Pencarian artikel dibatasi mulai dari tahun 

2009 hingga 2020 yang di akses fullteks dalam bentuk pdf. 
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Dibawah ini merupakan 5 artikel yang penulis telah identifikasi sesuai dengan kretria inklusi, yaitu : 
 

No Author 
Tempat 

Penelitian 

Jumlah 

Sampel 
Usia 

Control 
Metode penelitian Hasil 

Intervensi Kontrol 

1 Ervina Erlin, 

2019 

Rumah 

Sakit 

Jember 

Klinik. 

Rumah 

Sakit 

Umum 

Kaliwates 

dan 

Rumah 

Sakit 

Elizabeth 

Situbondo, 

Jumlah 

responden 

1.869   

Terdiri dari 

121 anak usia 

1-18 tahun 

dengan demam 

tifoid di 

Rumah Sakit 

Elizabeth 

Situbondo, 

sebesar 146 

anak usia 1-18 

tahun dengan 

demam tifoid 

di Rumah Sakit 

Umum 

Kaliwates, dan 

sebesar 1.602 

anak usia 1-18 

tahun. 

Mengkaji 

Pengetahuan 

tentang 

pilihan 

makanan 

yang sehat 

- Desain penelitian deksriptif 

dengan pendekatan 

retrospektif 

Meningkatkan asupan 

caairan dan nutrisi yang 

adekuat dan dibantu 

dengan pemberian 

cairaan intravena dapat 

mempercepat 

penyembuhan. 

2 Dimas Agung 

Pembudi, 

2017 

Puskesmas 

kartasura, 

Sukoharjo, 

Jawa 

Tengah,  

Indonesia 

Dengan 

jumlah 

sampel 1 

orang. 

13 tahun Memonitor 

asupan 

makan  

- Deksriptif dengan 

pendekatan studi kasus 

Dengan tindakan 

pemenuhan kebutuhan 

nutrisi agar asupan 

nutrisi untuk metabolik 

tubuh tidak mengalami 

gangguan yang lebih 
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parah dan 

memperpendek lama 

hari rawat inap. 

3 Mesta 

Andriani 

Mallo, 2013 

Rumah 

Sakit 

Umum 

Labuang 

Baji 

Makassar, 

Selsel, 

Indonesia 

Dengan 

jumlah 

sampel 28 

orang. 

1-14 tahun  Mengkaji 

Kedisiplinan 

diet 

_ Metode pendekatan 

deksriptif analitik dengan 

rancangan cross sectional 

Ada hubungan antara 

pengetahuan dengan 

perawatan dan 

kedisiplinan diet di 

rumah sakit 

4 Luthfah Aini, 

2009 

Kelurahan 

Cirendeu, 

Tangerang 

Selatan, 

Banten, 

Indonesia 

Dengan 

jumlah 

sampel 65 

anak. 

9-10 tahun Pengetahuan 

tentang 

pilihan 

makanan 

yang sehat 

- Desain deskriptif, jenis 

penelitian cross sectional 

Tingkat pengetahuan 

tentang pilihan makanan 

yang sehat pada anak 

dapat mempengaruhi 

kesehatannya 

5 Enggel Bayu 

Pratama, 

2017 

RSUD Dr. 

Sayidiman 

Magetan 

Jatim, 

Indonesia 

Jumlah 

sampel 

terdiri 

dari 2 unit 

tunggal.  

1 orang (6-12 

tahun) dan 1 

orang ( 3-5 

tahun) yang 

terdiagnosa 

thypus 

abdominalis 

Memonitor 

Peningkatan 

asupan 

makan 

- Metode penelitian ini 

menggunakan metode 

penelitian studi kasus. 

 

Hasil tercapai dengan 

adanya kerjasama antara 

petugas kesehatan dan 

keluarga dalam 

pelaksanaan program 

terapeutik dalam 

peningkatan intake 

makanan, pemantauan 

asupan nutrisi yang 

dilakukan setiap hari 

dengan pemeriksaan 

berat badan, 
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pemeriksaan klinis, dan 

masukan diit, serta 

kolaborasi pemberian 

diit dan nutrisi 

parenteral. Untuk 

mengatasi masalah 

pemenuhan kebutuhan 

nutrisi pada anak 

dengan demam tifoid 

perlu 

dilakukan tindakan 

keperawatan yang 

komprehensif.  
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2.2. Kriteria Inklusi dan Ekslusi 

a. Kriteria inklusi : 

→ Jurnal Nasional yang membahas tentang manajemen nutrisi terhadap 

status   nutrisi pada anak dengan thypus abdominalis dengan 

pendekatan keperawatan. 

→ Rentang waktu penerbitan jurnal dari tahun 2009-2020 

→ Full text artikel yang menggunakan Bahasa Indonesia 

→ Subyek dalam artikel adalah anak yang terdiagnosa thypus 

abdominalis 

→ Original artikel penelitian, bukan hasil review 

→ Tersedia full text 

b. Kriteria ekslusi : 

→ Jurnal Nasional yang membahas tentang manajemen nutrisi terhadap 

status  nutrisi pada anak dengan thypus abdominalis di bidang 

kesehatan lainnya. 

→ Artikel penelitian yang hanya tersedia dalam bentuk abstrak 

→ Subyek penelitian selain dari anak 

→ Artikel yang hasilnya bersumber dari hasil review penelitian 
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BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil analisis pada 5 artikel yang memenuhi kriteriaa inklusi 

diketahui bahwa manajemen nutrisi dalam keperawatan yang dapat memperbaiki 

status nutrisi pada anak dengan thypus abdominalis adalah : 

1. Pengetahuan  tentang pilihan makanan yang sehat, penelitian ini di lakukan 

oleh Luthfah Aini, pada tahun 2009 yaitu tingkat pengetahuan makanan sehat 

pada anak dapat mempengaruhi kesehatannya. Pengetahuan mengenai 

makanan sehat sangat diperlukan agar anak dapat mengetahui kebutuhan 

gizinya. Pada penelitian ini pengukuran tentang pengetahuan di ukur dengan 

menggunakan questioner yang sudah terlampir. Dalam hal memenuhi 

kebutuhan gizi dipengaruhi banyak faktor, salah satunya adalah edukasi dini 

mengenai makanan sehat yang berpengaruh untuk menentukan sikap dan 

prilaku dalam memenuhi kebutuhan gizi tersebut. Menurut Notoatmojo 

(2007), pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi 

melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, 

penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh 

melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang 

sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Dari pengalaman dan 
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penelitian terbukti bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih 

bermakna daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan.   

2. Pemenuhan kebutuhan nutrisi, penelitian ini dilakukan oleh Enggel Bayu 

Pratama pada tahun 2017, Terdapat beberapa intervensi yang 

dapat disusun untuk mengatasi masalah nutrisi pada pasien anak -

dengan demam tifoid yaitu sajikan makanan dalam keadaan hangat 

dan menarik, anjurkan makan porsi kecil dan sering, hindari makanan buah-

buahan dan hindari diit tinggi serat, timbang berat badan secara 

teratur, beri umpan balik positif pada anak yang menunjukkan 

peningkatkan nafsu makan, beri penjelasan kepada anak dan orang 

tua tentang pentingnya nutrisi bagi penyembuhan penyakit, beri 

pendidikan kepada orang tua mengenai penyakit anaknya agar 

menerapkan diit yang tepat, kolaborasi dalam pemberian diit dan cairan 

parenteral. Mual, muntah, dan penurunan nafsu makan karena terjadi 

peradangan pada usus halus dan juga dapat menyebabkan malabsorbsi 

sehingga kebutuhan nutrisi tidak terpenuhi dan terjadi penurunan berat badan. 

Sehingga perlu dilakukan tindakan memberikan makan tapi sering dimana 

tindakan tersebut efektif pada saat masa akut hingga mencapai batas toleransi 

klien untuk mengkonsumsi makanan seperti biasa. Menimbang BB secara 

teratur, tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan asupan makan klien 

namun akan memberi catatan penurunan atau kenaikan BB yang dapat 
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digunakan untuk acuan tercapai atau tidaknya penatalaksanaan nutrisi yaitu 

dengan mempertahankan BB klien. Upaya pemenuhan kebutuhan nutrisi telah 

tercapai dalam 4 hari, respon klien sama dengan hasil yang diharapkan yaitu 

tidak merasa mual dan muntah saat makan, asupan nutrisi adekuat, mukosa 

bibir lembab, bibir tidak pecah-pecah, turgor kulit baik, klien dapat 

mempertahankan berat badan serta nilai laboratorium Hb dalam batas normal. 

Klien dan orang tua mengerti tentang penyebab dan hubungan antara demam 

tifoid dan pengaruhnya terhadap nutrisi, faktor yang memperparah dan 

mempercepat penyembuhan, tindakan yang tepat untuk mengoptimalkan aspan 

nutrisi, serta anjuran untuk menghindari kambuhnya penyakit. Orang tua siap 

dan memiliki kesadaran akan pentingnya kebutuhan nutrisi anaknya sehingga 

dapat bersabar dan telaten dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anaknya. 

Seperti yang di jelaskan oleh Hidayat pada tahun 2008 bahwa pemberian 

makan sedikit tapi sering agar jumlah asupan terpenuhi, pemberian nutrisi 

dalam bentuk lunak untuk membantu nafsu makan, memonitor bera 

3. Pemenuhan kebutuhan nutrisi, penelitian ini di lakukan oleh Dimas Agung 

pada tahun 2017, tindakan keperawatan memonitor asupan makan untuk 

pemenuhan nutrisi pada pasien dengan thypus abdominalis dengan tindakan 

penanganan pemenuhan kebutuhan nutrisi yang di lakukan supaya asupan 

nutrisi untuk metabolic tubuh tidak mengalami gangguan yang lebih parah dan 

memperpendek hari rawat inap. Menurut potter & perry pada tahun 2010 
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nutrisi adalah elemen yang di butuhkan untuk proses dan fungsi di dalam 

tubuh serta berperan dalam proses tumbuh kembang anak. Kebutuhan energi di 

dapatkan dari berbagai nutrisi, seperti karbohidrat, protein lemak, air vitamin 

dan mineral. Makanan terkadang di deksripsikan berdasarkan kilokalori. 

Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka proses pertumbuhan juga 

akan terhambat. Rencana keperawatan pada pasien untuk meningkatkan 

asupan makan adalah kaji adanya alergi makanan, kaji makanan yang di sukai 

dan yang tidak disukai, monitor berat badan klien, anjurkan makan sedikit tapi 

sering, berikan informasi tentang kebutuhan nutrisi pada anak dengan thypus 

abdominalis serta kolaborasikan dengan dokter dan ahli gizi terhadap terapi 

obat dan pemenuhan nutrisi yang tepat. Dari hasil evaluasi dari tindakan 

keperawatan yang di lakukan kepada pasien selama 3 hari kenaikan berat 

badan dari 30 menjadi 32,8 kg dan peningkatan nafsu makan dari ¼ porsi 

menjadi ¾ porsi, yang artinya tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan 

nutrisi pada pasien anak dengan thypus abdominalis tidak mengalami 

gangguan lebih parah lagi dan mempercepat harinya rawat inap.  

4. Meningkatkan asupan cairan dan nutrisi, penelitian ini dilakukan oleh Ervina 

Erlin pada tahun 2019, bahwa dengan meningkatkan asupan cairan dan nutrisi 

yang adekuat serta di bantu dengan pemberian cairan intavena serta kolaborasi 

antipiretik dapat membantu mengatasi masalah keperawatan hipertermi dan 

defisit nutrisi. Menurut Tarwoto dan Wartonah tahun 2010 kebutuhan cairan 
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setiap hari antara 1800-25. ml/hari. Sekitar 1200 ml berasal dari minuman dan 

1000 ml dari makanan. Cairan dan nutrisi merupakan komponen yang penting 

di dalam tubuh yang di peroleh dari jumlah konsumsi makanan dan minuman. 

Keseimbangan cairan di tentukan oleh intake dan output ca Intervensi yang 

dapat di lakukan adalah manajemen nutrisi dengan mengidentifikasi status 

nutrisi, mengidentifikasi alergi dan intoleransi makanan, mengidentifikasi 

makanan yang di sukai, mengidentifikasi jenis nutrient dan kebutuhan kalori, 

memonitor asupan makan, memonitor berat badan, memonitor hasil 

pemeriksaan laboratorium selain itu peneliti juga melakukan promosi berat 

badan dengan aktivitas mengidentifikasi kemungkinana penyebab BB kurang, 

memonitor adanya mual muntah, memonitor jumlah kalori yang di konsumsi 

sehari-hari, memberikan perawatan mulut sebelum pemberian makan, 

menghidangkan makanan secara menarik, memberikan suplemen, memberikan 

pujian pada pasien dan keluarga untuk peningkatan yang di capai, menjelaskan 

jenis makanan yang bergizi tinggi namun tetap terjangkau serta menjelaskan 

peningkatanasupan kalori yang dibutuhkan. 

5. Kedisiplinan diet, penelitian yang dilakukan oleh Mesta Andriani Mallo pada 

tahun 2013, ternyata ada hubungan antara kedisiplinan diet selama di rumah 

sakit, semakin disiplin klien dalam dietnya maka sakan semakin baik pula 

tatus gizinya juga akan membaik. Menurut hasil penelitian sebelumnya oleh 

Prijono (2008) menyatakan bahwa mengetahui terlebih dahulu tentang 
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pencegahan penyakit demam tifoid dapat membuat orang melakukan praktek 

dalam melakukan pencegahan dan  penanggulangan penyakit demam tifoid 

dan berperilaku baru sesuai dengan  pengetahuan terhadap praktik pencegahan 

demam tifoid. Diet adalah pengaturan jenis makanan dengan maksud  

mempertahankan kesehatan, serta status nutrisi dan membantu kesembuhan 

dan mempercepat lama hari rawat.  Nutrisi mempunyai peranan yang cukup 

besar dalam proses penyembuhan pasien, termasuk pada pasien yang 

menderita penyakit  demam tifoid dimana cakupan nutrisi jauh lebih luas 

dibandingkan dengan terapi farmakologis atau terapi dengan obat yang hanya 

terbatas pada proses definisi dan imunitas dengan ini maka lama perawatan 

menjadi singkat.  Penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh 

Hartono (2006) yang mengatakan bahwa nutrisi merupakan proses pemasukan 

dan pengolahan  zat makanan oleh tubuh yang bertujuan menghasilkan energi 

dan digunakan dalam aktivitas tubuh, termasuk pasien yang menderita demam 

tifoid dimana cakupan nutrisi jauh lebih luas dengan ini masa perawatan 

menjadi singkat. 
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BAB IV  

PENUTUP 

 

4.1.  Kesimpulan  

Dari hasil penelitian tersebut di atas, ada beberapa tindakan keperawatan yang 

dapat membantu penyembuhan dan memperpendek hari rawat inap yaitu pemenuhan 

kebutuhan nutrisi, memberi edukasi tentang pilihan makanan yang sehat, memonitor 

asupan cairan dan nutrisi secara adekuat serta kedisiplinan diet selama di rumah sakit. 

 

4.2.  Saran 

Dengan memperhatikan hasil penelitian dan segala keterbatasan yang dimiliki 

oleh peneliti maka peneliti mengajukan beberapa saran yaitu pada pasien thypus 

abdominalis perlu meningkatkan pengetahuannya dengan cara mencari informasi 

tentang penyakit tersebut melalui media elektronik, buku, internet,dan mengikuti 

penyuluhan kesehatan khususnya informasi yang menyangkut tentang thypus 

abdominalis serta harus memperhatikan kebutuhan nutrisi yaitu dengan 

mengkonsumsi makanan yang mudah dicerna dan melakukan terapi diet yang benar 

untuk mempercepat proses penyembuhan. 
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