
BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Demam tifoid menjadi salah satu masalah kesehatan di Indonesia, demam 

tifoid atau yang sering disebut juga tifus merupakan penyakit infeksi akut pada 

usus halus yang disebabkan oleh bakteri salmonella typhosa dan hanya terdapat 

pada manusia (Afiani & Susilaningsih, 2020). Infeksi tifoid dapat menghasilkan 

penyakit demam bakteremia dengan gejala khas yaitu demam tinggi 

berkepanjangan, sakit kepala dan malaise. Pengobatan yang tidak efektif akan 

menyebabkan perubahan kondisi mental, ileus, perdarahan gastrointestinal, 

perforasi usus, syok septik, kecacatan dan kematian terutama di kalangan anak-

anak (Susanti, 2021)  

Menurut data World Health Organization (WHO, 2018) diperkirakan 11–20 

juta orang jatuh sakit akibat tifus dan antara 128.000 dan 161.000 orang 

meninggal karenanya setiap tahun, di Asia dan Afrika adalah wilayah dengan 

kasus terbanyak. Demam tifoid sering terjadi di negara berkembang dan daerah 

tropis, dengan sekitar 21 juta kasus dan 700 kasus berakhir kematian. Salah 

satunya di Indonesia, pada tahun 2008, angka kesakitan tifoid di Indonesia 

dilaporkan sebesar 81,7 per 100.000 penduduk, dengan sebaran menurut 

kelompok umur 0,0/100.000 penduduk (0–1 tahun), 148,7/100.000 penduduk (2–4 

tahun), 180,3/100.000 (5-15 tahun), dan 51,2/100.000 (≥16 tahun). Angka ini 

menunjukkan bahwa penderita terbanyak adalah pada kelompok usia 2-15 tahun 

(Purba et al., 2016) sedangkan dari data (Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2017) 

demam tifoid berada dalam 10 besar penyakit pasien rawat inap Rumah Sakit 
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Umum Provinsi Bali 2017. Demam tifoid menduduki peringkat ke 5 dengan total 

1.652 kasus tersebar di RSU Provinsi Bali  

Penyakit demam tifoid termasuk penyakit menular yang tercantum dalam 

Undang-undang nomor 6 tahun 1962 tentang wabah. Penyakit demam tifoid 

merupakan penyakit yang mudah menular dan dapat menyerang banyak orang, 

sehingga dapat menimbulkan wabah. Kebersihan diri salah satu penularan dari 

penyakit saluran pencernaan adalah melalui tangan yang tercemar oleh 

mikroorganisme yang merupakan penyebab penyakit. Kuman tersebut ditularkan 

melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi dan melalui perantara lalat, 

di mana lalat tersebut akan hinggap di makanan yang akan dikonsumsi oleh orang 

sehat (Nuruzzaman & Syahrul, 2016) 

Indonesia sebagai negara berkembang dengan penduduk yang kurang mampu 

masih tinggi yang menyebabkan anak-anak kurang mendapatkan gizi yang tepat, 

sehingga status gizi menjadi masalah besar di negara berkembang. Status gizi 

yang kurang dapat menurunkan daya tahan tubuh anak (Ramaningrum et al., 

2017).  Daya tahan tubuh anak menurun dengan kebiasaan anak-anak dan orang 

tua yang lebih suka jajan sembarangan dipinggir jalan atau disembarang tempat 

yang kurang memperhatikan kebersihan makanan sehingga makanan yang 

dikonsumsi mengandung bakteri salmonella thypi (Samantha & Almalik, 2021).  

Menurut hasil penelitian (Pratama, 2018) tujuan pemenuhan kebutuhan gizi 

cukup pada anak dengan demam tifoid agar tidak terjadinya komplikasi serta 

tercukupinya kebutuhan gizi baik untuk proses metabolisme tubuh yang 

meningkat akibat infeksi. Sedangkan menurut (Setiabudi & Madiapermana, 2016) 

status gizi anak demam tifoid mengalami gizi buruk dikarenakan kurangnya nafsu 
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makan, menurunnya absorbsi zat gizi karena terjadi luka dan kebiasaan penderita 

mengurangi makan pada saat sakit. 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 begitu pula 

sebaliknya jika asupan gizi kurang maka perubahan status gizinya akan menjadi 

buruk. (Hajerah, 2020) 

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan di RSD Mangusada 

Badung terdapat kasus demam tifoid pada tahun 2017-2022 akhir bulan Januari 

sebanyak 790 kasus, dengan kategori usia 1-4 tahun sebanyak 52 kasus dan usia 

5-14 tahun sebanyak 79 kasus.  

B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah gambaran status gizi 

anak dengan demam tifoid di RSD Mangusada Badung tahun 2022 ?,  

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Tujuan umum yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk 

mengetahui gambaran status gizi anak dengan demam tifoid 

2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus yang ingin dicapai melalui penelitian ini yaitu: 

a. Mengidentifikasi karakteristik anak dengan demam tifoid dengan usia dan 

jenis kelamin di RSD Mangusada Badung tahun 2022 
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b. Mengidentifikasi status gizi anak dengan demam tifoid di RSD Mangusada 

Badung tahun 2022. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari studi kasus ini diharapkan bisa berguna untuk mengembangkan dan 

menambah pengetahuan yang telah ada mengenai gambaran status gizi anak 

dengan demam tifoid di RSD Mangusada Badung tahun 2022. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi perkembangan IPTEK keperawatan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi atau bahan 

pertimbangan untuk menentukan kebijakan tingkat status gizi pada anak demam 

tifoid. 

b. Bagi masyarakat  

Hasil studi kasus ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi, bahan 

pertimbangan, serta menambah pengetahuan status gizi pada anak demam tifoid. 

c. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan serta pengalaman dalam merancang dan  

melaksanakan penelitian, serta diharapkan juga dapat memberikan manfaat dalam 

menerapkan teori-teori tentang status gizi pada anak demam tifoid. 

 


