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LITERATUR REVIEW : PENERAPAN KOMPRES HANGAT DALAM 

MENURUNKAN SUHU TUBUH ANAK YANG MENGALAMI  

DEMAM TIFOID 

 

Muhammad Irsyad Ma’arif 

Jurusan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Kendari, Indoensia 
Email :Irsyadmarif2@gmail.com 

 

Latar belakang: Demam tifoid adalah penyakit yang disebabkan  oleh infeksi bakteri 

salmonella typhi. Teknik non-farmakologi yang dapat digunakan untuk mengurangi 

kenaikan suhu tubuh pada pasien demam adalah dengan manajemen demam, yaitu 

dengan memberikan beberapa tindakan sepert kompres hangat, plester kompres, 

pemenuhan kebutuhan nutrisi, dan tirah baring. Kompres hangat adalah salah satu 

metode fisik untuk menurunkan suhu tubuh bila anak mengalami demam (Mahdiyah, 

2017). Tujuan: Literatur ini bertujuan penerapan kompres hangat dalam menurunkan 

suhu tubuh pada anak yang mengalami demam typoid. Metodologi: Penelitian 

kualitatif dengan pendekatan literature review dengan metode pencarian 

menggunakan electronik data base. Hasil: hasil pada artikel pertama adalah Terjadi 

penurunan suhu tubuh setelah dilakukan penerapan kompres hangat pada pasien  dari 

38,50C menjadi 370C. hasil pada artikel ke-2 adalah ada perbedaan yang signifikan 

antara sebelum dan sesudah dilakukan kompres hangat dan terjadi penurunan suhu 

tubuh dari 390C menjadi 36,50C. hasil pada artikel ke-3 adalah pelaksanaan teknik 

kompres hangat efektif dalam menurunkan suhu tubuh  pada pasien demam typoid dari 

39,50C menjadi 36,50C. hasil pada artikel ke-4 adalah ada perbedaan suhu tubuh 

sebelum dan sesudah dilakukan kompres hangat dalam menurunkan suhu tubuh  pasien 

demam typoid dari 38,70C  menjadi 370C. hasil pada artikel ke-5 adalah setelah 

dilakukan penerapan kompres hangat pada pasien dari 390C menjadi 36,30C. 

Kesimpulan : Penerapan kompres hangat terbukti dapat membantu mengatasi 

masalah kenaikan suhu tubuh pada anak yang mengalami demam tifoid penerapan 

kompres hangat terbukti memiliki pengaruh terhadap penurunan suhu tubuh pada 

anak yang mengalami demam tifoid. 

  

Kata Kunci : kompres hangat, penurunan suhu tubuh, demam typoid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan 

perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Masa anak merupakan masa 

pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi (0-1 tahun), usia 

bermain/oddler (1-2,5 tahun), pra sekolah (2,5-5 tahun), usia sekolah (5- 11 tahun) 

hingga remaja (11-18 tahun). Rentang ini berbeda antara anak satu dengan lain 

mengingat latar belakang anak berbeda. (Hidayat, Alimul Aziz A. 2009). 

Rentang sehat sakit merupakan batasan yang dapat diberikan bantuan 

pelayanan keperawatan pada anak, adalah suatu kondisi anak berada dalam status 

kesehatan yang meliputi sejahtera, sehat optimal, sehat, sakit, sakit kronis dan 

meninggal. Rentang ini suatu alat ukur dalam menilai status 2 kesehatan yang 

bersifat dinamis dalam setiap waktu, selama dalam batas rentang tersebut anak 

membutuhkan bantuan perawat baik secara langsung maupun tidak langsung 

(Hidayat, Alimul Aziz A, 2009). 

Penyakit menular tropis masih merupakan salah satu masalah kesehatan 

utama di negara yang beriklim tropis. Salah satu penyakit menular tropis tersebut 

adalah demam tifoid, yang disebabkan oleh Salmonella typhi. Demam tifoid banyak 

ditemukan dalam kehidupan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. 

Penyakit ini sangat erat kaitannya dengan sanitasi lingkungan yang kurang, hygiene 

pribadi serta perilaku masyarakat. (Mutiarasari dan Handayani, 2017). 
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Demam tifoid adalah penyakit yang disebabkan  oleh infeksi bakteri 

salmonella typhi. Tanda dan gejala demam tifoid diantaranya adalah kenaikan suhu 

tubuh atau demam. Penyakit ini sangat erat kaitannya dengan sanitasi lingkungan 

yang kurang hygiene pribadi serta perilaku masyarakat yang tidakmendukung untuk 

hidup dan demam tifoid masih merupakan masalah kesehatan penting Di Negara 

berkembang. Demam yang ditimbulkan oleh penyakit demam tifoid dapat diatasi 

dengan teknik non-farmakologi salah satunya adalah kompres hangat 

(Ramaningrum Galuh, 2017). 

Teknik non-farmakologi yang dapat digunakan untuk mengurangi kenaikan 

suhu tubuh pada pasien demam adalah dengan manajemen demam, yaitu dengan 

memberikan beberapa tindakan sepert kompres hangat, plester kompres, pemenuhan 

kebutuhan nutrisi, dan tirah baring. Kompres hangat adalah salah satu metode fisik 

untuk menurunkan suhu tubuh bila anak mengalami demam (Rahmasari Vani dan 

Keni Lestari, 2018). 

B. Rumusan Masalah 

Untuk mengetahui pengaruh penerapan kompres hangat dalam menurunkan 

suhu tubuh anak yang mengalami demam tifoid menggunakan studi literature 

review. 
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C. Tujuan Penelitian 

untuk mengetahui pengaruh penerapan kompres hangat dalam menurunkan 

suhu tubuh anak yang mengalami demam tifoid menggunakan studi literature 

review. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti menambah pengalaman dalam mengaplikasikan pengaruh 

penerapan kompres hangat dalam menurunkan suhu tubuh anak yang mengalami 

demam tifoid. 

2. Bagi institusi sebagai ilmu pengetahuan tentang pengaruh penerapan kompres 

hangat dalam menurunkan suhu tubuh anak yang mengalami demam tifoid. 

3. Bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan informasi yang berkaitan dengan 

pengaruh penerapan kompres hangat dalam menurunkan suhu tubuh anak yang 

mengalami demam tifoid. 
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BAB II  

METODE PENELITIAN 

A. Strategi Pencarian Literatur 

1. Framework yang digunakan 

Proses dan cara dalam mendapatkan artikel atau jurnal yang dijadikan 

sebagai bahan acuan yang akan dimasukkan kedalam literature review ini 

dimulai dari pemilihan topik atau judul dan masalah, kemudian penulis 

mengakses google scholar pada aplikasi dengan memasukkan judul dan kata 

kunci, kemudian memilih jurnal yang berkaitan dengan judul atau masalah yang 

dipilih, kemudian dianalisis  dan memilih jurnal dengan rentang 5 tahun terakhir 

yang sesuai dengan kriteria inklusi, sehingga ada 5 jurnal yang dipilih untuk 

dijadikan acuan dalam penyusunan literature review ini. 

2. Kata kunci yang digunakan 

Design penelitian yang masuk dalam literatur review  ini menggunakan 

Literatur review. Metode penelitian ini metode terbaik dalam menjawab 

pertanyaan klinis di lapangan. Tipe studi yang direview adalah semua jenis 

penelitian yang menggunakan pengaruh penerapan kompres hangat dalam 

menurunkan suhu tubuh anak yang mengalami demam tifoid. Partisipan yang 

ditentukan untuk review tidak dibatasi. Kata kunci dari literature review ini 

adalah kompres hangat, penurunan suhu tubuh, demam typoid. 
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3. Data Base atau aplikasi yang digunakan  

Dalam pencarian data dan artikel yang direview menggunakan Google 

Scholar untuk memenuhi materi dan artikel yang akan direview. 

B. Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

1. Kriteria Inkluisi 

Kriteria inkluisi merupakan kriteria dimana artikel yang mewakili kriteria 

yang memenuhi syarat sebagai arikel dalam literature review (Notoatmodjo, 

2016). Kriteria inkluisi dalam literature review ini meliputi : 

a. Artikel yang memiliki judul pengaruh penerapan kompres hangat dalam 

menurunkan suhu tubuh anak yang mengalami demam tifoid. 

b. Artikel dengan rentang tahun 5 tahun terakhir. 

2. Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi merupakan kriteria eksklusi dimana artikel yang tidak 

dapat mewakili artikel karena tidak memenuhi syarat sebagai arikell literature 

review, Kriteria eksklusi dalam literature review ini adalah : 

a. Artikel dengan judul yang bukan pengaruh penerapan kompres hangat dalam 

menurunkan suhu tubuh anak yang mengalami demam tifoid. 

b.  Artikel dengan rentang tahun melebihi 5 tahun. 
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C. Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas 

Penulusuran menggunkan Google scholar 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

   

 

Identifikasi melalui pencarian Google 

Scholar dengan keyword pengaruh 

penerapan kompres hangat dalam 

menurunkan suhu tubuh anak yang 

mengalami demam tifoid  yaitu sebanyak 

123 artikel 

Artikel diekslusi berdasarkan : 

 Artikel yang bukan merupakan 

jurnal keperawatan sebanyak  26 

artikel 

 Artikel dengan jurnal 

keperawatan sebanyak 97 artikel 

Identification 

Artikel yang dinilai layak adalah sebanyak 

97 artikel 

Excluded by full text : 

 Judul dan isi tidak saling 

berkaitan sebanyak artikel 16 

 Hanya terdapat abstrak  9 

 Hanya terdapat pendahuluan  10 

 Hanya terdapat daftar pustaka 8 

 Artikel yang sesuai atau layak 

untuk dinilai sebanyak 54 

 

Screnning 
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Eligibility 

Artikel yang terpilih berdasarkan kriteria 

inklusi adalah sebanyak 54 artikel. 

 

Excluded dari analisis data : 

 Cara menganalisis tidak 

dilaporkan sebanyak artikel  31 

 Hasilnya tidak ditujukan untuk 

tujuan penelitian sebanyak 

artikel 18 

 Artikel yang sesuai kriteria 

inklusi dan layak untuk direview 

sebanyak 5 artikel 

Jumlah artikel yang memenuhi syarat 

review yaitu sebanyak 5 artikel. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Konsep Teori Demam Thypoid 

1. Pengertian 

Demam thypoid (enteric fever) adalah penyakit infeksi akut yang 

biasanya mengenai saluran pencernaan dengan gejala demam yang lebih dari 

satu minggu, gangguan pada pencernaan, dan gangguan kesadaran. (Lestari, 

2016). 

Demam thypoid merupakan penyakit infeksi akut pada usus halus 

dengan gejala demam satu minggu atau lebih disertai gangguan pada saluran 

pencernaan dengan atau tanpa gangguan  kesadaran. Demam thypoid adalah 

penyakit demam akut yang disebabkan oleh infeksi salmonella typhi. 

Penyakit demam tifoid adalah salah satu penyakit yang terjadi hampir 

diseluruh dunia, namun lebih banyak ditemukan dinegara-negara berkembang 

pada daerah tropis, termasuk Indonesia. Penyakit ini erat kaitannya dengan 

higiene personal dan sanitasi lingkungan, seperti kepadatan penduduk, 

urbanisasi, sumber air bersih, standar kehidupan, higiene makanan dan 

minuman, lingkungan yang kumuh, kebersihan tempat-tempat umum yang 

kurang serta perilaku masyarakat yang tidak mendukung untuk hidup sehat 

(noviana putri, 2016) 
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2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertermi 

a. Usia  

Pada usia 3-19 tahun peluang terkena demam tifoid lebih besar, orang 

pada usia tersebut cederung memiliki aktivitas fisik yang banyak, kurang 

memperhatikan higene dan santitasi makanan. Pada usia-usia tersebut, orang 

akan cenderung memilih makan di luar rumah atau jajan di sembarang 

tempat yang tidak memperhatikan higene dan sanitasi makanan. Insiden 

terbesar demam tifoid terjadi pada anak sekolah, berkaitan dengan faktor 

higenitas. Kuman Salmonella typhi banyak berkembang biak pada makanan 

yang kurang terjaga higenitasnya (Rahmaningrum dkk, 2017).  

b. Status Gizi 

 Status gizi yang kurang akan menurunkan daya tahan tubuh, 

sehingga anak mudah terserang penyakit, bahkan status gizi yang buruk akan 

menyebabkan tingginya angka mortalitas terhadap demam tifoid 

(Rahmaningrum dkk, 2017).  

c. Riwayat Demam tifoid  

Riwayat demam tifoid dapat terjadi dan berlangsung dalam waktu 

yang pendek pada mereka yang mendapat infeksi ringan dengan demikian 

kekebalan mereka juga lemah. Riwayat demam tifoid akan terjadi bila 

pengobatan sebelumnya tidak adekuat, sepuluh persen dari demam tifoid 

yang tidak diobati akan mengakibatkan timbulnya riwayat demam tifoid. 

Riwayat demam tifoid dipengaruhi oleh imunitas, kebersihan, konsumsi 

makanan, dan lingkungan (Rahmaningrum dkk, 2017) 
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3. Etiologi 

Penyebab utama demam thypoid ini adalah bakteri salmonellathypi. 

Bakteri salmonellatyhpi adalah berupa basil gram negative, bergerak dengan 

rambut getar, tidak berspora, dan mempunyai tiga macam antigen yaitu antigen 

O (somatic yang terdiri atas zat kompleks lipopolisakarida), antigen H 

(flagella), dan antigen VI. Dalam serum penderita, terdapat zat (aglutinin) 

terhadap ketiga macam antigen tersebut. Kuman tumbuh pada suasana aerob 

dan fakultatif anaerob pada suhu 15-41ᵒC (optimum 37ᵒC) dan pH 

pertumbuhan 6-8. Faktor pencetus lainnya adalah lingkungan, sistem imun 

yang rendah, feses, urin, makanan atau minuman yang terkontaminasi, 

fomitus, dan lain sebagainya. 

Penyebab yang sering terjadi yaitu faktor kebersihan. Seperti halnya 

ketika makan di luar apalagi di tempat-tempat umum biasanya terdapat lalat 

yang beterbangan dimana-mana bahkan hinggap di makanan. Lalat-lalat 

tersebut dapat menularkan Salmonella thyphi dari lalat yang sebelumnya 

hinggap di feses atau muntah penderita demam tifoid kemudian hinggap di 

makanan yang akan dikonsumsi (Rahmasari dan Lestari, 2018). 

Higiene perseorangan merupakan faktor berisiko terjadi demam tifoid. 

Kebersihan yang baik merupakan intervensi yang penting bagi banyak 

penyakit menular. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan beberapa cara di 

antaranya mencuci tangan mempergunakan sabun setelah buang air besar dan 

sebelum makan. Selain itu, faktor risiko demam tifoid lainnya meliputi usia, 
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jenis kelamin, pendidikan, status sosial ekonomi, kebiasaan cuci tangan, serta 

kebiasaan buang air besar (BAB) di jamban (Risa et al. 2019) 

4. Manifestasi klinis 

Demam thypoid pada anak biasanya lebih ringan dari pada orang 

dewasa. Masa tunas 10-20 hari, yang tersingkat 4 hari jika infeksi terjadi 

melalui makanan, sedangkan jika melalui minuman yang terlama 30 hari. 

Selama masa inkubasi mungkin yang ditemukan gejala prodormal, perasaan 

tidak enak badan, lesu, nyeri, nyeri kepala, pusing dan tidak bersemangat, 

kemudian menyusul gejala klinis yang biasanya ditemukan, yaitu: 

a. Demam 

Pada kasus yang khas, demam berlangsung 3 minggu bersifat febris 

remitten dan suhu tidak tinggi sekali. Minggu pertama, suhu tubuh 

berangsur-angsur naik setiap hari, menurun pada pagi hari dan meningkat 

lagi pada sore dan malam hari. Dalam minggu ketiga suhu berangsur turun 

dan normal kembali. 

b. Gangguan pada saluran pencernaan 

Pada mulut terdapat nafas berbau tidak sedap, bibir kering dan 

pecah-pecah (ragaden). Lidah tertutup selaput putih kotor (coated tongue), 

ujung dan tepinya kemerahan. Pada abdomen dapat ditemukan keadaan 

perut kembung. Hati dan limpa membesar disertai nyeri dan peradangan. 

Biasanya didapatkan konstipasi, akan tetapi mungkin pula normal bahkan 

dapat terjadi diare. 
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c. Gangguan kesadaran 

Umumnya kesadaran pasien menurun, yaitu apatis sampai 

samnolen. Jarang terjadi supor, koma atau gelisah (kecuali penyakit berat 

dan terlambat mendapatkan pengobatan). Gejala lain yang dapat ditemukan 

pada punggung dan anggota gerak dapat ditemukan reseol, yaitu bintik-

bintik kemerahan karena emboli hasil dalam kapiler kulit, yang ditemukan 

pada minggu pertama demam, kadang-kadang ditemukan pula takikardi 

dan epitaksis. 

d. Relaps 

Relaps (kambuh) ialah berulangnya gejala penyakit demam thypoid, 

akan tetap berlangsung ringan dan lebih singkat. Terjadi pada minggu 

kedua setelah suhu badan normal kembali, terjadinya sukar diterangkan. 

Menurut teori relaps terjadi karena terdapatnya basil dalam organ-organ 

yang tidak dapat dimusnahkan baik oleh obat maupun oleh zat anti. 

5. Patofisiologi 

a. Kuman masuk ke dalam mulut melalui makanan atau minuman yag 

tercemar oleh salmonella (biasanya >10.000 basil kuman). Sebagian 

kuman dapat dimusnahkan oleh asam hcl lambung dan sebagian lagi masuk 

ke usus halus. Jika respon imunitas humoral mukosa (iga) usus kurang 

baik, maka basil; salmonella akan menembus sel-sel epitel (sel ) dan 

selanjutnya menuju lamina propia dan berkembang biak di jaringan limfoid 

plak peyeri di ileum distal dan kelenjar getah bening mesenterika. 
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b. Jaringan limfoid plak neyeri dan kelenjar getah bening mesenterika 

mengalami hyperplasia. Basil tersebut masuk ke aliran darah (bakterimia) 

melalui ductus thoracicus dan menyebar ke seluruh organ retikulo 

endotalial tubuh, terutama hati, sumsum tulang, dan limfa melalui sirkulasi 

portar dari usus. 

c. Hati membesar (hepatomegali) dengan infiltrasi limfosit, zat plasma, dan 

sel mononuclear. Terdapat juga nekrosis fokal dan pembesaran limfa 

(splenomegali). Di organ ini, kuman salmonella thypi berkembang biak 

dan masuk sirkulasi darah lagi, sehingga mengakibatkan bakterimia kedua 

yang disertai tanda dan gejala infeksi sistemik (demam, malaise, mialgia, 

sakit kepala, sakit perut, instabilitas vaskuler, dan gangguan mental 

koagulasi. 

d. Pendarahan saluran cerna terjadi akibat erosi pembuluh darah disekitar 

plak peyeri yang sedang mengalami nekrosis dan hyperplasia. Proses 

patologis ini dapat berlangsung hingga ke lapisan otot, serosa usus, dan 

mengakibatkan komplikasi, seperti gangguan neuropsikiatrik 

kardiovaskuler, pernapasan, dan gangguan organ lainnya. Pada minggu 

pertama timbulnya penyakit, terjadi hyperplasia plak peyeri. Disusul 

kemudian, terjadi nekrosis pada minggu kedua dan ulserasi plak peyeri 

pada minggu ketiga. Selanjutnya, dalam minggu ke empat akan terjadi 

proses penyembuhan ulkus dengan meninggalkan sikatriks (jaringan 

parut). 
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e. Sedangkan penularan salmonella thypi dapat ditularkan melalui berbagai 

cara, yang dikenal dengan 5F yaitu Food (makanan), Fingers (jari 

tangan/kuku), Fomitus (muntah), Fly (lalat) dan melalui Feses. 

Capillary refill adalah kecepatan darah mengisi ulang kapiler yang 

kosong.Capillary refill time (waktu pengisian kapiler) adalah tes cepat dan 

mudah yang dapat memberikan informasi penting tentang perfusi kulit 

pada bayi atau anak. Uji pengisian kapiler yang terbaik dilakukan dalam 

lingkungan suhu kamar. Lingkungan dingin yang dapat menyebabkan 

Vasokontriksi perifer dab mengubah hasil tes ini. Setelah suhu lingkungan 

telah di catat dan ekstremitas anak berada dalam posisi yang benar, 

penekanan dilakukan pada jari tangan atau jari kaki dengan melakukan 

penekanan lembut sampai kulit menjadi pucat. Waktu isi ulang yang 

normal adalah kurang dari 2 detik. Batas normal maksimal untuk pengisian 

kapiler pada bayi atau anak adalah 3 detik. Beberapa masalah medis dapat 

menyebabkan lambatnya waktu isi ulang kapiler pada anak. 

Dehidrasi,hipotermia,hipertermia, dan sebagian jenis syok menyebabkan 

waktu isi ulang kapiler lambat atau lama. Dimana waktu pengisiannya 

lebih dari 2 detik. 

6. Komplikasi 

Komplikasi dapat lebih sering terjadi pada individu yang tidak diobati 

sehingga memungkinkan terjadinya pendarahan dan perforasi usus ataupun 

infeksi fecal seperti visceral abses (Naveed and Ahmed, 2016). Salmonella 
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typhi adalah bakteri gram negatif yang menyebabkan spektrum sindrom klinis 

yang khas termasuk gastroenteritis, demam enterik, bakteremia, infeksi 

endovaskular, dan infeksi fecal seperti osteomielitis atau abses (Rahmasari dan 

Lestari, 2018). 

a. Komplikasi intestinal: perdarahan usus, perporasi usus, dan ilius paralitik 

b. Komplikasi extra intestinal 

1) Komplikasi kardiovaskuler : kegagalan sirkulasi (renjatan sepsis), 

miokarditis, thrombosis, tromboplebitis. 

2) Komplikasi darah : anemia hemolitik, trobositopenia, dan syndrome 

uremia hemolitik. 

3) Komplikasi paru : pneumonia, empiema, dan pleuritis 

4) Komplikasi pada hepar dan kandung empedu : hepatitis, kolesistitis 

5) Komplikasi ginjal : glomerulus nefritis, pyelonepritis dan perinepritis 

6) Komplikasi pada tulang : osteomyolitis, osteoporosis, spondilitis, dan 

arthritis 

7) Komplikasi neuropsikiatrik : delirium, meningisusmus, meningis, 

polyneuritis perifer, sindroma Guillain bare dan sidroma katatonia. 

7. Pemeriksaan penunjang 

a. Pemeriksaan darah tepi  

1) Eritrosit: kemungkinan tendapat anemia terjadi gangguan absorbsi Fe 

di usus halus adanya inflamasi, hambatan pembentukan eritrosit dalam 

sumsum tulang atau adanya perforasi usus  
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2) Leucopenia polimorfonuklear (PMN dengan jumlah leukosit antara 

3000 - 4000/𝑚𝑚3, dan jarang terjadi kadar < 3000/𝑚𝑚3. Leukopenia 

terjadi sebagai akibat penghancuran lekosit oleh endtoksin dan 

hilangnya eosinofil dari darah tepi. Namun dapat terjadi lekositosis, 

limfositosis relatif pada hari ke sepuluh demam, peningkatan laju 

endap darah  

3) Trombositopenia, biasanya terjadi pada minggu pertama (depresi 

fungsi sumsum tulang dan limpa).  

b. Pemeriksaan urin, didapatkan proteinuria ringan (< 2 gr/liter) dan lekosit 

dalam urine.  

c. Pemeriksaan tinja, kemungkinan terdapat lendir dan darah karena terjadi 

perdarahan usus dan perforasi. Biakan tinja untuk menemukan salmonella 

dilakukan pada minggu kedua dan ketiga serta biakan urin pada minggu 

ketiga dan keempat.  

d. Pemeriksaan pada bakteriologis, diagnosis pasti bila dijumpai kuman 

salmonella pada tinja, urine, cairan empedu atau sumsum tulang.  

e. Pemeriksaan serologis yakni aglutinasi antara antigen dan antibodi test 

widal teaksi mulai positif pada. Selain itu tes widal meningkat sampai ke 

sepuluh dan titer akan semakin berakhirnya penyakit.  

f. Pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah ada 

kelainan atau komplikasi akibat demam typhoid.  
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8. Penatalaksanaan 

Penatalaksanaan pada penderita thypoid (Lestari, 2016) adalah sebagai berikut: 

a. Perawatan 

Bed rest, untuk mencegah komplikasi dan mempercepat 

penyembuhan minimal 7 hari bebas demam atau ± 14 hari.  

Mobilisasi bertahap, sesuai dengan pulihnya kekuatan pasien. 

Tingkatkan personal hygiene, kebersihan tangan, pakaian dan peralatan 

oleh pasien. Ubah posisi minimal tiap 2 jam untuk menurunkan risiko 

terjadinya dekubitus dan pneumonia hipostatik. 

Defekasi dan buang air kecil perlu diperhatikan karena kadang 

terjadi obstipasi dan retensi urin. 

b. Diet dan terapi penunjang. Diet makanan harus mengandung cukup kalori 

dan tinggi protein, serta rendah serat. Diet bertahap dari mulai bubur saring 

pada penderita yang akut, setelah bebas demam diberi bubur lunak selama 

2 hari, dan dilanjutkan nasi biasa setelah penderita bebas dari demam 

selama 7 hari, diet tinggi serat akan meningkatkan kerja usus sehingga 

risiko perforasi usus lebih tinggi. 

c. Pemberian antibiotikum, anti radang anti inflamasi, dan anti piretik  

1) Pemberian antibiotika  

a)  Amoksisilin 100 mg/kgbb/hari, oral selama 10 hari.  

b) Kotrimoksazol 6 mg/kgbb/hari, oral. Dibagi dalam 2 dosis selama 

10 hari.  
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c) Ceftriakson 80 mg/kgbb/hari, IV atau IM, sekali sehari selama 5 

hari  

d) Sefiksim 10 mg/kgbb/hari, oral, dibagi dalam 2 dosis selama 10 

hari  

e) Untuk anak usia dini pilihan antibiotika yang utama adalah 

kloramfenikol selama 10 hari dan diharapkan terjadi 

pemberantasan/eradikasi kuman serta waktu perawatan 

dipersingkat.  

2) Anti radang (antiinflamas). Kortikosteroid diberikan pada kasus berat 

dengan gangguan kesadaran. Deksametason 1-3 mg/kgbb/hari IV, 

dibagi 3 dosis hingga kesadaran membaik.  

3) Antipiretik untuk menurunkan demam seperti parasetamol.  

4) Antiemetik untuk menurunkan keluhan mual dan muntah pasien.  

 

B. Konsep Kompres Hangat 

Kompres hangat adalah tindakan dengan menggunakan kain atau handuk 

yang telah dicelupkan pada air hangat, yang ditempelkan pada bagian tubuh 

tertentu sehingga dapat memberikan rasa nyaman dan menurunkan suhu tubuh 

(Maharani, 2011) 

Kompres hangat efektif menurunkan deman thypoid yaitu dengan 

pemberian kompres hangat pada pembuluh darah yang besar sehingga dapat 

memberikan sinyal ke hipotalamus melalui sum-sum tulang belakang. Saat 

reseptor yang peka terhadap panas di hipotalamus dirangsang, sistem efektor 
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mengeluarkan sinyal melalui keringat dan vasodilator perifer. Terjadinya 

vasodilator menyebabkan pembuangan panas melalui keringat dan dapat 

menurunkan suhu tubuh (Mohammad, 2012) 

Pemberian kompres hangat didaerah axilla mempunyai pengaruh yang baik 

dalam menurunkan suhu tubuh pada anak demam karena didaerah tersebut 

memiliki pembuluh darah yang besar, sedangkan kompres yang dilakukan 

didaerah frontal kurang efektif dalam menurunkan suhu tubuh karena tidak 

terdapat pembuluh darah besar dan terhalang tulang tengkorak (Rahmawati, 2013) 

Kompres hangat ini menggunakan suhu 40-46°C (Tim penulis Poltekkes 

Kemenkes Maluku, 2011) 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Mohamad 

(2012) tentang efektifitas kompres hangat dalam menurunkan demam pada pasien 

thypoid abdominalis di Ruang G1 Lt.2 RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota 

Gorontalo, selama 1 hari dengan 19 responden dimana kompres hangat dilakukan 

sebelum di berikan obat antipiretik dan kompres hangat dilakukan selama 10 menit 

di dapatkan hasil 14 responden yang hasilnya menunjukkan penurunan suhu tubuh 

dan 5 responden lainnya tidak menunjukkan penurunan suhu tubuh dikarenakan 5 

responden tersebut merupakan pasien dengan diagnosa demam thypoid H-0 yang 

masa infeksinya masih cukup tinggi. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Pujiarto (2018) tentang penerapan 

kompres air hangat pada pasien demam thypoid di Rumah Sakit Dr. H. Abdul 

Moeloek Provinsi Lampung, selama 3 hari dimana kompres hangat dilakukan 

sebelum diberikan obat antipiretik telah didapatkan hasil sebelum diberikan 
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kompres hangat dan setelah kompres hangat selama 20 menit pada bagian axilla, 

pada hari pertama suhu tubuh pasien 38,5ᵒC turun menjadi 38,0ᵒC setelah hari 

ketiga suhu tubuh pasien dalam rentang normal yaitu 37,0ᵒC.  
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BAB III 

TELUSURAN EVIDANCE BASE LEARNING 

 

Tabel 1. Sintesis / Ekstraksi Data Hasil Penelitian 

 

Studi 

 

Tempat 

Penelitian  

 

Jumlah Sampel 

 

 

Usia  

 

Intervensi  

 

 

 

Metode 

Penelitian  

 

Outcomes  

Upaya penurunan suhu tubuh 

menggunakan kompres air hangat 

pada pasien tifoid / Arieska, Cemy 

Nur F., dan Sri M 2019 

Surakarta  Sampel yang 

digunakan adalah 

satu orang pasien 

10 

tahun 

Melakukan 

kompres 

hangat 

Metode 

penelitian 

menggunakan 

metode 

deskriptif 

Terjadi penurunan suhu 

tubuh setelah dilakukan 

penerapan kompres hangat 

pada pasien  dari 38,50C 

menjadi 370C 

Efektifitas kompres hangat dalam 

menurunkan demam pada pasien 

thypioid abdominalis Di Ruang G1 

Lt.2 RSUD Prof. Dr. H. Aloei 

Saboe Kota Gorontalo / Fatmawati 

Mohamad 2017 

Di Ruang 

G1 Lt.2 

RSUD 

Prof. Dr. H. 

Aloei 

Subjek studi kasus 

menggunakan 

satuorang pasien 

8 tahun Melakukan 

kompres 

hangat 

Metode 

penelitian ini 

menggunakan 

metode 

deskriptif 

Hasil yang didapatkan 

adalah  ada perbedaan yang 

signifikan antara sebelum 

dan sesudah dilakukan 

kompres hangat dan terjadi 
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 Saboe Kota 

Gorontalo 

penurunan suhu tubuh dari 

390C menjadi 36,50C. 

Pengaruh pemberian kompres 

hangat dalam pemenuhan 

ketidakefektifan termoregulasi pada 

pasien demam typoid Di RSUD Dr. 

P. P. Margeti Sumlaki / Suardi 

Zurimi 2019 

RSUD Dr. 

P. P. 

Margeti 

Sumlaki  

Subjek studi kasus 

menggunakan satu 

orang pasien 

11 

Tahun 

Melakukan 

kompres 

hangat 

Metode 

penelitian 

menggunaakan 

metode 

deskriptif 

Dari hasil penelitian yang 

dilakukan pelaksanaan 

teknik kompres hangat 

efektif dalam menurunkan 

suhu tubuh  pada pasien 

demam typoid dari 39,50C 

menjadi 36,50C. 

Penerapan kompres hangat untuk 

menurunkan demam pada anak 

dengan demam typoid Di Ruang 

anak RSUD H. Hanafie Muara 

Bungo / Indah Permata Sariana 

Putri 2019 

Di Ruang 

anak RSUD 

H. Hanafie 

Muara 

Bungo 

Subjek penelitian 

menggunakan satu 

orang pasien 

7 

Tahun 

Melakukan 

kompres 

hangat 

Metode 

penelitian yang 

digunakan 

adalah metode 

penelitian 

deskriptif 

Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa 

ada perbedaan suhu tubuh 

sebelum dan sesudah 

dilakukan kompres hangat 

dalam menurunkan suhu 

tubuh  pasien demam typoid 

dari 38,70C  menjadi 370C.  

Asuhan keperawatan pada anak 

demam typoid dengan hipertermia 

Di Paviliun Seruni RSUD Jombang 

Paviliun 

Seruni 

RSUD 

Jombang 

Subjek penelitian 

yang digunakan 

adalah 1 orang 

pasien 

13 

Tahun 

Melakukan 

kompres 

hangat 

Metoode yang 

digunakan dalam 

penelitian adalah 

metode 

Terjadi penurunan suhu 

tubuh setelah dilakukan 

penerapan kompres hangat 
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 / Mamik Ratnawati, Arif Suprihatin 

Arli, dan Monika Sawitri  2019 

penelitian 

deskriptif 

pada pasien dari 390C 

menjadi 36,30C. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL  

Didapatkan 5 artikel, metode penelitian artikel yang dianalisis beragam, 

metode penelitian tersebut adalah deskriptif, wawancara, asuhan keperawatan, 

integrative dan komprehensif. Tempat penelitian dari artikel dilakukan di tempat 

yang berbeda, artikel pertama pengambilan data dilakukan DiSurakarta, artikel ke-2 

pengambilan data Di Ruang G1 Lt.2 RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota 

Gorontalo, artikel ke-3 pengambilan data DiRSUD Dr. P. P. Margeti Sumlaki, 

artikel ke-4 pengambilan data Di Di Ruang anak RSUD H. Hanafie Muara Bungo, 

artikel ke-5 pengambilan data Di Paviliun Seruni RSUD Jombang. 

Hasil yang didapatkan dari 5 artikel tentang penerapan kompres hangat 

dalam mengatasi masalah kenaikan suhu tubuh tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan setelah dilakukan kompres hangat. Artikel pertama hasil yang didapat 

adalahTerjadi penurunan suhu tubuh setelah dilakukan penerapan kompres hangat 

pada pasien, artikel ke-2 hasil yang didapat adalahHasil yang didapatkan adalah ada 

perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah dilakukan kompres hangat 

dan terjadi penurunan suhu tubuh., artikel ke-3 hasil yang didapat adalah Dari hasil 

penelitian yang dilakukan pelaksanaan teknik kompres hangat efektif dalam 

menurunkan suhu tubuh  pada pasien demam typoid, artikel ke-4 hasil yang didapat 

adalahada perbedaan suhu tubuh sebelum dan sesudah dilakukan kompres hangat 

dalam menurunkan suhu tubuh  pasien demam typoid, dan artikel ke-5 hasil yang 
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didapat adalahTerjadi penurunan suhu tubuh setelah dilakukan penerapan kompres 

hangat pada pasien. Hasil yang disimpulkan dari 5 artikel yang menjadi bahan 

literature review adalah penerapan kompres hangat sebagai penatalaksanaan untuk 

menurunkan suhu tubuh pada anak dengan demam tifoid sangat efektif dalam 

menurunkan suhu tubuh yang tinggi pada anak. 

B. PEMBAHASAN  

Hasil yang sejalan ditunjukkan pada hasil penelitian diartikel, hasil 

penelitian secara umum menyebutkan bahwa kompres hangat memang terbukti 

signifkan mambantu mengatasi masalah kenaikan suhu tubuh. 

Hasil yang disimpulkan dari 5 artikel yang menjadi bahan literature review 

adalah penerapan kompres hangat sebagai penatalaksanaan untuk menurunkan suhu 

tubuh pada anak dengan demam tifoid sangat efektif dalam menurunkan suhu tubuh 

yang tinggi pada anak. 

Penggunaan kompres hangat dengan frekuensi 2-3 kali sehari yaitu pagi, 

sore dan malam hari. Dengan kompres hangat yang dilakukan secara rutin akan 

memberikan hasil yang signifikan. Sehingga pasien yang mendapatkan intervensi 

kompres hangatakan merasa relaks, suhu tubuh menurun. 

Meskipun jumlah artikel yang melihat pengaruh intervensi kompres hangat 

terhadap masalah kenaikan suhu tubuh pada pasien demam tifoid masih kurang, 

intervensi kompres hangatini memiliki peluang yang besar untuk dipraktikkan di 

tatanan klinis dan komunitas khususnya Di Indonesia. Kondisi ini didukung oleh 

banyaknya kelebihan dari teknik ini.Alat yang digunakan dalam melakukan 

kompres hangat sangat mudah dan kompres hangat ini tidak menimbulkan efek yang 
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buruk terhadap pasien.Perlu dilakukan penelitian lanjutan pada sampel manusia 

yang lebih banyak dengan karakter yang berbeda. 

C. IMPLIKASI PENELITIAN 

Jika  sudah ditemukan evidence yang terbaru dengan kualitas penelitian yang 

lebih baik maka literatur review ini dapat diupgrade sebagai pedoman dalam 

memberikan terapi komplementer berupa kompres hangat untuk mengatasi masalah 

kenaikan suhu tubuh pada pasien demam tifoid. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

1. Penerapan kompres hangat terbukti dapat membantu mengatasi masalah 

kenaikan suhu tubuh pada anak yang mengalami demam tifoid.  

2. Penerapan kompres hangat terbukti memiliki pengaruh terhadap penurunan 

suhu tubuh pada anak yang mengalami demam tifoid. 

B. Implikasi  

1. Bagi Peneliti 

Peneliti berharap agar hasil penelitian dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan tentang penerapan kompres hangat dalam menurunkan suhu tubuh anak 

yang mengalami demam tifoid. 

2. Bagi Institusi 

Peneliti berharap hasil penelitian ini dijadikan sebagai salah satu bahan 

pembelajaran khususnya penerapan kompres hangat dalam menurunkan suhu 

tubuh anak yang mengalami demam tifoid. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Peneliti berharap hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan informasi 

untuk penerapan kompres hangat dalam menurunkan suhu tubuh anak yang 

mengalami demam tifoid. 
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