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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Demam tifoid adalah penyakit sistemik akut yang mempunyai 

karakteristik demam, sakit kepala dan ketidaknyamanan abdomen berlangsung 

lebih kurang 3 minggu yang juga disertai pembesaran limpa dan erupsi kulit  

Demam tifoid (termasuk para-tifoid) disebabkan oleh kuman Salmonella typhi, 

Salmonella paratyphi A, Salmonella paratyphi B dan Salmonella paratyphi C. 

Jika penyebabnya adalah Salmonella paratyphi, gejalanya lebih ringan dibanding 

dengan yang disebabkan oleh Salmonella typhi. (Aneuk, 2009). 

Data World Health Organization (WHO) tahun 2003 memperkirakan 

terdapat sekitar 17 juta kasus demam tifoid di seluruh dunia dengan insidensi 

600.000 kasus kematian tiap tahun (WHO, 2003). 

Hasil penelitian terdahulu di Surabaya menunjukkan bahwa penyakit 

demam tifoid diperkirakan dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Di Rumah 

Sakit Umum Daerah Dr.Soetomo Surabaya selama periode 1991-1995 telah 

dirawat 586 penderita demam tifoid dengan angka kematian 1,4%, dan selama 

periode 1996-2000 telah dirawat 1.563 penderita demam tifoid dengan angka 

kematian 1,09% (Soewandojo, 2007). 

Demam tifoid masih merupakan masalah kesehatan yang penting di negara 

berkembang. Gambaran klinis demam tifoid seringkali tidak spesifik terutama 

pada anak sehingga dalam penegakan diagnosis diperlukan konfirmasi 
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pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan penunjang ini meliputi pemeriksaan 

darah tepi, isolasi/biakan kuman, uji serologis dan identifikasi secara molekuler. 

Diagnosis demam tifoid pada pasien di rumah sakit masih menggunakan 

uji serologi Widal, meskipun telah disadari bahwa uji tersebut kurang dapat 

dipercaya, karena mempunyai sensitivitas dan spesifisitas rendah. Beberapa 

metode diagnostik yang cepat, mudah dilakukan dan terjangkau harganya untuk 

negara berkembang dengan sensitivitas dan spesifisitas yang cukup baik, seperti 

uji Tubex, Typhidot-M
®

 dan dipstik dapat mulai dirintis penggunaannya di 

Indonesia (Ismoedijanto, 2007). 

Pemeriksaan Gold standard untuk demam tifoid adalah pemeriksaan gall 

culture melalui spesimen darah pasien yang di biakkan (kultur) pada sediaan 

blood agar sehingga tumbuh koloni kuman Salmonella typhi (WHO, 2003). 

Teknik ini paling bagus, namun paling lama, sulit dan mahal serta diperlukan 

tenaga terlatih dalam pengambilan sampel biakan kuman. Biakan Gall culture 

memiliki hasil positif Salmonella typhi dalam darah pada pengambilan sampel 

minggu pertama, dalam tinja pada minggu kedua, dan dalam urin pada minggu 

ketiga (Hery, 2008). 

Akhir-akhir ini telah dilakukan penelitian dengan menggunakan protein 

membran luar Salmonella typhi sebagai antigen dengan cara ELISA untuk 

diagnosis demam tifoid dan hasil yang diperoleh ternyata mempunyai sensitivitas 

dan spesifisitas yang jauh lebih baik daripada uji Widal serta hanya menggunakan 

spesimen tunggal. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka ELISA sebagai 

metode deteksi dengan menggunakan protein membran luar Salmonella typhi 
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tampaknya merupakan salah satu pemeriksaan yang berguna dalam menegakkan 

diagnosis demam tifoid (Sylvia, 1999). 

Meningkatnya angka kejadian demam tifoid selain karena keterlambatan 

penegakan diagnosis pasti, dapat juga disebabkan banyak terjadi overdiagnosis 

gejala demam sebagai demam tifoid. Hal ini terjadi karena gambaran klinis 

seringkali tidak spesifik sehingga diperlukan pengetahuan dan pemahaman lebih 

luas mengenai pemeriksaan laboratorium dalam menegakkan diagnosis demam 

tifoid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


