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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Masalah kesehatan merupakan masalah yang sangat kompleks, yang saling 

berkaitan dengan masalah lain diluar kesehatan itu sendiri. Demikian pula untuk 

mengatasi masalah kesehatan masyarakat tidak hanya dilihat dari segi 

kesehatannya sendiri tapi harus dari seluruh segi yang ada pengaruhnya terhadap 

kesehatan tersebut. Salah satu masalah masyarakat yang perlu mendapat perhatian 

adalah masalah kejadian demam tifoid (Ma’rufi, 2015). Demam Tifoid atau 

Typhus abdominalis merupakan penyakit infeksi akut pada saluran pencernaan 

yang disebabkan oleh Salmonella Typhi (Zulkoni, 2011). Penyakit ini erat 

kaitannya dengan hygiene pribadi dan hygiene lingkungan, seperti hygiene 

perorangan yang buruk, kurangnya sarana air bersih, sempitnya lahan tempat 

tinggal keluarga, kebiasaan makan dengan tangan yang tidak dicuci lebih dulu, 

pemakaian ulang daun-daun dan pembungkus makanan yang sudah dibuang ke 

tempat sampah, sayur-sayur yang dimakan mentah, penggunaan air sungai untuk 

berbagai kebutuhan hidup (mandi, mencuci bahan makanan, mencuci pakaian, 

berkumur, gosok gigi, yang juga digunakan sebagai kakus), meningkatkan 

penyebaran penyakit menular yang menyerang sistem pencernaan (Depkes RI, 

2006; Soedarto, 2009). 

Demam tifoid sendiri akan berbahaya jika tidak ditangani secara baik dan 

benar, sehingga menyebabkan kematian. Menurut data WHO (World Health 

Organisation) memperkirakan angka insidensi di seluruh dunia sekitar 17 juta 
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jiwa per tahun, angka kematian akibat demam tifoid mencapai 600.000 dan 70% 

nya terjadi di Asia. Menurut WHO angka penderita demam tifoid di Indonesia 

mencapai 81% per 100.000 (Depkes RI, 2013). Di Indonesia Salmonella typhi 

merupakan isolat Salmonella yang sering menginfeksi dengan insiden dapat 

mencapai 500 per 100.000 (0,5 %) dan angka mortalitas tinggi (Bhutta, 2011). 

Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2011 demam tifoid atau paratifoid 

menempati urutan ke-3 dari 10 penyakit terbanyak pasien rawat inap di rumah 

sakit tahun 2010 yaitu sebanyak 41.081 kasus, yang meninggal 274 orang dengan 

Case fatality rate sebesar 0,67% (Depkes RI, 2011). Menurut data dari jurnal 

ekologi kesehatan tahun 2010, prevalensi tifoid klinis nasional sebesar 1,6% 

(rentang: 0,3%-3%). Prevalensi hasil analisa lanjut ini sebesar 1,5% yang artinya 

setiap 100.000 penduduk terdapat kasus tifoid 1.500 dengan kisaran nilai (0,4%-

2,6%). (Raflizar, Herawati MH, 2010). 

 Di Jawa Timur angka kejadian demam tifoid sebanyak 483 kasus.(Dinkes 

Jawa Timur, 2012), sedangkan prevalensi demam tifoid di Kabupaten Malang 

sebanyak 1,2% dari 10.966 sampel pada tahun 2007 (Departemen Kesehatan Jawa 

Timur, 2008). Angka kejadian demam tifoid di Puskesmas Dinoyo periode 

Januari-Desember 2014 sebanyak 345 kasus (Rozi, 2015). 

Masalah utama yang sering terjadi pada pasien penderita demam tifoid 

anatara lain adalah demam, biasanya demam lebih dari seminggu, pada penderita 

demam tifoid juga ditemui masalah mual, muntah, nyeri abdomen atau perasaan 

tidak enak di perut, diare (Nani, 2014)  
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Faktor risiko terjadinya demam tifoid antara lain hygiene perorangan dan 

hygiene makanan yang buruk, kebiasaan makan/minum diluar rumah, dan tempat 

penjualan makanan/minuman diluar rumah. Seperti kebiasaan penduduk 

diperkotaan dan pedesaan, umumnya penduduk mempunyai kebiasaan 

makan/minum diluar rumah yang masih diragukan hygiene dan sanitasinya, 

karena belum diketahui apakah cara pemilihan bahan makanan/minuman masih 

segar dan sehat atau hampir basi, apakah pengelolahan makanan/minuman 

memenuhi syarat kesehatan, cara penyajian makanan yang terbuka dan mudah 

dihinggapi lalat, apakah cara penyimpanan makanan siap saji terdapat tempat 

khusus dan terhindar dari lalat, apakah pancucian alat makan/minum seperti 

sendok, piring, dan gelas memakai sabun atau hanya dengan air terbatas saja. 

Selain itu faktor sanitasi lingkungan yang kurang baik, termasuk sumber air bersih 

dan kualitas air minum, pemilikan, pemanfaatan, kualitas jamban keluarga dan 

tingkat pengetahuan penduduk yang masih rendah mengenai kesehatan terutama 

demam tifoid merupakan beberapa faktor resiko yang mungkin berhubungan 

dengan peningkatan kejadian demam tifoid. Makanan dan dan minuman yang 

terkontaminasi bakteri patogen dapat tumbuh dan berkembang karena ada 

beberapa faktor yang memungkinkan, yaitu suhu lingkungan yang sangat 

menentukan keselamatan hidup serta daya perkembangbiakan bakteri, bahan 

makanan terutama berprotein tinggi seperti susu, telur, dll serta kelembabannya 

yang dibutuhkan bakteri untuk tumbuh (Haryoto, 1986; Wahyu, 2015) 
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Komplikasi yang muncul pada demam tifoid ada beberapa yaitu pada usus: 

perdarahan usus, melena, perforasi usus, peritonis, organ lain yaitu meningitis, 

kolesitis, ensefalopati dan pneumonia (Garna, 2012).  

1.2 Rumusan Masalah 

Adakah hubungan antara perilaku makan di luar rumah dengan kejadian 

demam tifoid di puskesmas Dinoyo Malang tahun 2015? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

  Untuk mengetahui hubungan perilaku makan di luar rumah dengan Kejadian 

Demam Tifoid di Puskesmas Dinoyo Malang pada tahun 2015. 

 

1.3.2 Tujuan khusus 

  Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui frekuensi tifoid di 

Puskesmas Dinoyo Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat klinis 

Sebagai sumber informasi tentang pentingnya perilaku makan diluar rumah 

dengan kejadian demam tifoid sehingga dimanfaatkan sebagai masukan untuk 

meningkatkan penyuluhan tentang demam tifoid.  

 

1.4.2 Manfaat akademik 

Menambah pengetahuan dan wawasan tentang hubungan antara perilaku 

makan diluar rumah dengan kejadian demam tifoid. 
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1.4.3 Manfaat bagi masyarakat  

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya perilaku 

makan yang sehat di luar rumah dan mengetahui tentang demam tifoid di 

Puskesmas Dinoyo Malang, sehingga masyarakat dapat melakukan upaya 

pencegahan terjadinya demam tifoid. 


