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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Demam typhoid adalah penyakit sistemik yang disebabkan oleh bakteri 

Salmonella typhii atau Salmonella paratyphi yang masuk ke dalam tubuh 

manusia. Penyakit tersebut merupakan kelompok penyakit yang mudah 

menular dan dapat menyerang banyak orang sehingga menimbulkan wabah 

(Widodo, 2007). 

Demam typhoid merupakan permasalahan kesehatan penting dibanyak 

negara berkembang. Secara global, sampai awal abad XXI diperkirakan 17 

juta orang mengidap penyakit ini tiap tahunnya. Berdasarkan keputusan 

menteri kesehatan Republik Indonesia tahun 2006 tentang pengendalian 

demam typhoid bahwa di Indonesia diperkirakan insiden demam typhoid 

adalah 350 – 810 kasus per 100.000 penduduk pertahun, dengan angka 

kematian 0,6%-5% (Supari, 2006). 

Di Jawa Timur pada tahun 2007, kejadian demam typhoid di 

Puskesmas dan beberapa Rumah Sakit masing-masing 4000 dan 1000 kasus 

per bulan, dengan angka kematian 0,8% (Dinkes Jatim, 2008). Hasil penelitian 

terdahulu di Surabaya menunjukkan bahwa penyakit demam typhoid 

diperkirakan dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Di RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya selama periode 1991–1995 telah dirawat 586 penderita 

demam typhoid dengan angka kematian 1,4%, dan selama periode 1996–2000 

telah dirawat 1563 penderita demam typhoid dengan angka kematian 1,09% 
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(Soewandojo, 2007), Dinas Kesehatan Kabupaten Jember mencatat demam 

typhoid menduduki peringkat 11 dari keseluruhan penyakit yang ada. Insiden 

demam typhoid tahun 2006 tercatat 23.347 orang dan insiden terbanyak terjadi 

pada usia 20-44 tahun. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Universitas Negeri 

Jember (Unej) Medical Center melaporkan jumlah penderita demam typhoid 

mulai bulan Januari sampai bulan Oktober tahun 2007 adalah sebanyak 135 

orang dan 100 diantaranya adalah mahasiswa.(UPT Medical Center Unej, 

2007) 

Demam typhoid adalah penyakit infeksi akut yang biasa mengenai 

saluran pencernaan dengan gejala demam lebih dari satu minggu, gangguan 

pada pencernaan dan gangguan kesadaran (Ngastiyah, 2005). Adanya 

kemajuan di bidang kedokteran dan farmasi diharapkan  menurunkan angka 

kejadian dan kematian akibat demam typhoid, tetapi pada kenyataannya tidak 

demikian, angka kejadian dan kematian demam typhoid masih tinggi. Hal 

tersebut akibat beberapa faktor antara lain : kerentanan individu, luasnya 

variasi manifestasi klinik, lambatnya menegakkan diagnosa, terapi yang 

kurang adekuat, malnutrisi, serta akibat munculnya multidrug resistant (MDR) 

strain Salmonella typhii yang mempengaruhi derajat beratnya penyakit 

timbulnya komplikasi, bahkan mendorong ke arah kematian (Soewandojo, 

2007; Musnelina, 2004). Pada faktor penyebab  terapi yang kurang adekuat, 

selain terapi farmakologis, terapi non farmakologis seperti diet yang diberikan 

juga menunjang kesembuhan pasien. 

Diet yang pertama kali diberikan adalah bubur saring, kemudian bubur 

kasar dan akhirnya nasi sesuai dengan tingkat kesembuhan pasien. Namun 
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beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemberian makanan tingkat dini 

yaitu nasi dengan lauk pauk rendah selulosa (pantang sayuran dengan serat 

kasar) dapat diberikan dengan aman (Widodo, 2009; Mansjoer, 2001). 

Salah satu rumah sakit yang menangani pasien demam typhoid di 

daerah Jember adalah Rumah Sakit Jember Klinik. Masyarakat Jember dahulu 

mengenal dengan nama Jember Klinik asal dari bahasa Belanda  Djembersche 

Clinik. Setelah masa nasionalisasi RS Jember Klinik menjadi bagian dari PPN 

baru proe Unit tembakau dan setelah PPN mengalami beberapa kali 

reorganisasi dari tahun 1957 hingga sekarang menjadi salah satu unit 

Kesehatan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) dengan nama Rumah Sakit 

Perkebunan (Jember Klinik).(Profil Jember Klinik, 2012) 

Di RS Jember Klinik tersebut terdapat perbedaan dalam penanganan 

pemberian diet awal pada pasien demam typhoid. Pemberian diet demam 

typhoid meliputi diet bubur halus dan diet nasi tim (Data Statistik RS Jember 

Klinik, 2010). 

Berdasarkan uraian diatas, pentingnya intake nutrisi yang adekuat 

kepada pasien akan meningkatkan status gizi pasien yang pada akhirnya 

mempengaruhi kesembuhan (Daldiyono, 2002). Karena masih terdapat 

perbedaan pendapat pemberian dini diet bubur halus dan nasi tim dengan 

asumsi bahwa usus harus diistirahatkan (Widodo, 2009). Serta pemberian 

bubur halus pada pasien demam typhoid kurang disukai karena membosankan, 

membuat pasien cenderung selera makannya menurun sehingga 

mengakibatkan kekurangan nutrisi (Almatsier, 2010). Oleh sebab itu, peneliti 

mengambil judul “ Perbedaan Waktu Penyembuhan Pasien Demam Typhoid 
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dengan Pemberian Diet Bubur Halus dan Diet Nasi Tim di Rumah Sakit 

Jember Klinik”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana perbedaan waktu kesembuhan pasien demam typhoid di 

Rumah Sakit Jember Klinik antara pemberian diet bubur halus dan diet 

nasi tim? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Mengetahui perbedaan waktu penyembuhan pasien demam typhoid 

antara pemberian diet bubur halus dan diet nasi tim.  

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi gejala - gejala demam typhoid pada pasien di Rumah 

Sakit Jember Klinik dan proses penyembuhan dengan melihat 

perbaikan gejala pada pasien demam typhoid ringan dan demam 

typhoid berat. 

2.  Mengetahui berbagai komposisi dan waktu pemberian terapi diet 

bubur halus dan nasi tim pada pasien demam typhoid di Rumah Sakit 

Jember Klinik. 

3. Mengidentifikasi waktu penyembuhan pasien demam typhoid di 

Rumah Sakit Jember Klinik. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 1.4.1 Manfaat Klinis 

Sebagai masukan bagi pihak rumah sakit untuk meningkatkan 

kesehatan gizi pasien dalam rangka meningkatkan waktu kesembuhan 

pasien demam typhoid. 

 1.4.2 Manfaat Masyarakat 

Menambah pengetahuan tentang penyakit akibat infeksi terutama 

demam typhoid. Serta hasil penelitian diharapkan menambah wacana bagi 

tenaga medis serta masyarakat terutama keluarga pasien demam typhoid 

dalam hal penanganan terapi diet penderita demam typhoid. 

 1.4.3 Manfaat Akademis 

Hasil penelitian diharapkan memberikan informasi yang cukup 

sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti lainnya yang berkeinginan 

meneliti tentang penyakit yang sebabkan oleh infeksi Salmonela thypii. 


