
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Dasar Status Gizi  

1. Definisi Status Gizi 

Status gizi adalah gambaran keseimbangan antara kebutuhan akan zat gizi 

untuk pemeliharaan kehidupan, pemeliharaan fungsi normal tubuh dan untuk 

produksi energi satu pihak serta konsumsi zat gizi di lain pihak. Oleh karena itu, 

makanan bagi tubuh mempunyai peranan yang sangat penting untuk pembentukan 

sel-sel yang rusak (Ratnasari & Purniasih, 2019) 

Status gizi merupakan keadaan seseorang yang diakibatkan oleh konsumsi, 

penyerapan dan penggunaan zat gizi dari makanan dalam jangka waktu yang 

lama. Status gizi adalah salah satu prediktor kualitas sumberdaya manusia 

(Harjatmo et al., 2017). 

Menurut Kemenkes, (2021) status gizi adalah keadaan tubuh akibat konsumsi 

makanan atau ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi adanya 

keseimbangan antara jumlah asupan (intake) zat gizi dan jumlah yang dibutuhkan 

(required) oleh tubuh untuk berbagai fungsi biologis seperti pertumbuhan fisik, 

perkembangan, aktivitas atau produktivitas, pemeliharaan kesehatan dan lain-lain  

2. Faktor yang mempengaruhi status gizi  

 Secara umum terdapat dua faktor yang mempengaruhi status gizi menurut 

(Sumarlin, 2017) yaitu : 

a. Faktor Internal  

1) Usia  
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Usia akan mempengaruhi kemampuan atau pengalaman yang dimiliki orang 

tua dalam pemberian nutrisi anak balita. 

2) Kondisi Fisik 

Mereka yang sakit, yang sedang dalam penyembuhan dan yang lanjut usia, 

semuanya memerlukan pangan khusus karena status kesehatan mereka yang 

buruk. Bayi dan anak-anak yang kesehatannya buruk, adalah sangat rawan, karena 

pada periode hidup ini kebutuhan zat gizi digunakan untuk pertumbuhan cepat. 

3) Infeksi  

Infeksi dan demam dapat menyebabkan menurunnya nafsu makan atau 

menimbulkan kesulitan menelan dan mencerna makanan. 

a) Faktor Eksternal  

1) Pendapatan  

Masalah gizi karena kemiskinan indikatornya adalah taraf ekonomi keluarga, 

yang hubungannya dengan daya beli yang dimiliki keluarga tersebut. 

2) Pendidikan 

Pendidikan gizi merupakan suatu proses merubah pengetahuan, sikap dan 

perilaku orang tua atau masyarakat untuk mewujudkan dengan status gizi yang 

baik. 

3) Pekerjaan 

Pekerjaan adalah sesuatu yang harus dilakukan terutama untuk menunjang 

kehidupan keluarganya, bekerja umumnya merupakan kegiatan yang menyita 

waktu. Bekerja bagi ibu-ibu akan mempunyai pengaruh terhadap kehidupan 

keluarga.  
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4) Budaya 

Budaya adalah suatu ciri khas, akan mempengaruhi tingkah laku dan 

kebiasaan. 

3. Penilaian Status Gizi    

      Terdapat dua metode penilaian status gizi dalam ilmu gizi yaitu penilaian 

status gizi secara langsug dan penilaian stats gizi secara tidak langsung 

(Mardalena, 2017).  

a. Penilaian status gizi secara langsung  

1) Antropometri 

Antropometri berarti adalah ukuran tubuh manusia, pengukuran 

menggunakan metode ini dilakukan karena manusia mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan. Pertumbuhan mencakup perubahan besar, jumlah, ukuran dan 

fungsi sel, jaringan, organ, tingkat individu yang diukur dengan ukuran panjang, 

berat, umur tulang dan keseimbangan metabolik. Sedangkan perkembangan 

adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih 

kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan.  

2) Pemeriksan Klinis  

      Pemeriksaan klinis sebagai salah satu metode penelitian status gizi secara 

langsung, secara umum terdiri dari dua bagian yaitu riwayat medis atau riwayat 

kesehtan merupakan catatan mengenai perkembangan penyakit, sedangkan yang 

kedua yaitu pemeriksaan fisik adalah melakukan pemeriksaan fisik dari kepala 

sampai ujung kaki untuk melihat tanda-tanda dan gejala adanya masalah gizi  
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3) Biokimia  

      Penilaian status gizi dengan biokimia adalah pemeriksaan spesimen yang diuji 

secara laboratoris yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh, seperti 

darah urine, tinja, dan beberapa jaringan tubuh seperti hati dan otot. Banyak gejala 

klinis yang kurang spesifik, maka penentuan kimia dapat lebih banyak menolong 

untuk menentukan kekurangan gizi yang spesifik (Proverawati & Kusuma Wati, 

2012) 

4) Biofisik  

      Pemeriksaan status gizi dengan biofisik adalah pemeriksaan yang melihat dari 

kemampuan fungsi jaringan dan perubahan sturktur. Tes kemampuan fungsi 

jaringan meliputi kemampuan kerja dan energi ekspenditure serta adaptasi sikap. 

b. Penilaian status gizi secara tidak langsung  

1) Survei Konsumsi Makanan 

      Survei ini digunakan dalam menentukan status gizi perorangan atau 

kelompok. Survei konsumsi makanan dimaksudkan untuk mengetahui kebiasaan 

makan atau gambaran tingkat kecukupan bahan makanan dan zat gizi pada tingkat 

kelompok, rumah tangga dan perorangan serta faktor-faktor yang 

memengaruhinya.  

2) Pengukuran Faktor Ekologi 

      Faktor ekologi berhubungan dengan malnutrisi ada enam kelompok, yaitu 

keadaan infeksi, konsumsi makanan, pengaruh budaya, sosial ekonomi, produksi 

pangan, serta kesehatan dan pendidikan.  

3) Statistik Vital  
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      Pengukuran status gizi dengan statistik vital adalah dengan menganalisa data 

beberapa statistik kesehatan seperti angka kematian berdasarkan umur, angka 

kesakitan dan kematian serta data-data lainnya yang berhubungan dengan gizi 

(Proverawati & Kusuma Wati, 2012) 

4. Status Gizi Anak dengan Demam Tifoid 

       Status gizi yang kurang dapat menurunkan daya tahan tubuh anak, sehingga 

anak mudah terserang penyakit, bahkan status gizi buruk dapat menyebabkan 

angka mortilitas demam tifoid semakin tinggi. Penurunan status gizi pada 

penderita demam tifoid akibat kurangnya nafsu makan (anoreksia), menurunnya 

absorbsi zat-zat gizi karena terjadi luka pada saluran pencernaan dan kebiasaan 

penderita mengurangi makan pada saat sakit. Peningkatan kekurangan cairan atau 

zat gizi pada penderita demam tifoid akibat adanya diare, mual atau muntah dan 

perdarahan terus menerus yang diakibatkan kurangnya trombosit dalam darah 

sehingga pembekuan luka menjadi menurun. Selain itu meningkatkan kebutuhan 

baik dari peningkatan kebutuhan akibat sakit dan bakteri salmonella typhi dalam 

tubuh (Ramaningrum et al., 2014) 

5. Kebutuhan Gizi anak dengan Demam Tifoid 

       Menurut Pratama, (2018) adapun upaya yang dilakukan dalam pemenuhan 

kebutuhan status gizi anak dengan demam tifoid antara lain yaitu : 

a. Menganjurkan makan sedikit tapi sering 

b. Menganjurkan meningkatkan intake cairan dan nutrisi untuk mencukupi 

kebutuhan nutrisi tubuh 

c. Menimbang BB  

d. Menganjuran bedrest dan membatasi aktifitas 
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e. Pemberian terapi farmakologis, yaitu kloramfenikol akan mengurangi 

penyebab infeksi, ranitidine untuk mengurangi rasa mual, dan paracetamol 

untuk menurunkan demam. 

B. Konsep Demam Tifoid  

1. Definisi Demam Tifoid 

Demam tifoid adalah penyakit infeksi sistemik akut yang disebabkan ineksi 

salmonella thypi. Organisme ini masuk melalui makanan dan miniman yang 

sudah terkontaminasi oleh feses dan urine dari orang yang terinefksi kuman. 

Demam tifoid merupakan suatu penyakit pada usus yang menimbulkan gejala – 

gejala sistemik yang disebabkan oleh salmonella thypi dan salmonella type A,B,C 

yang penularannya terjadi secara pecal, oral melalui maknan dan minuman yang 

terkontaminasi (Padila, 2013). 

Salmonella dapat berkembang biak untuk mencapai kadar  infektif dan 

bertahan lama dalam  makanan. Makanan yang sudah dingin dan dibiarkan 

ditempat terbuka merupakan media mikroorganisme yang lebih disukai. Makanan 

adalah sumber pokok utama agar makanan berfungsi dengan baik maka kualitas 

makanan harus lebih diperhatiakan, kualitas makanan yang tidak bagus dapat 

mengakibatkan terjadinya gangguan penyakit (Prehamukti, 2018) 

2. Etiologi Demam Tifoid 

Penyakit tifoid disebakan oleh Salmonella typhi yaitu bakteri enterik gram 

negatif berbentuk basil dan bersifat patogen pada manusia. Penyakit ini mudah 

berpindah dari satu orang ke orang lain yang kurang menjaga kebersihan diri dan 

lingkungannya yaitu penularan secara langsung jika bakteri ini terdapat pada 

feses, urine atau muntahan penderita dapat menularkan kepada orang lain dan 
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secara tidak langsung melalui makanan atau minuman. Salmonella typhi berperan 

dalam proses inflamasi lokal pada jaringan tempat bakteri berkembang biak dan 

merangsang sintesis dan pelepasan zat pirogen dan leukosit pada jaringan yang 

meradang sehingga terjadi demam. Jumlah bakteri yang banyak dalam darah 

(bakteremia) menyebabkan demam makin tinggi (Martha Ardiaria, 2019) 

3. Patofisiologi Demam Tifoid 

       Penyebab demam tifoid adalah bakteri Salmonella typhi atau Salmonella 

paratyphi. Bakteri Salmonella typhi merupakan bakteri basil gram negatif 

ananerob fakultatif. Bakteri Salmonella akan masuk kedalam tubuh melalui oral 

bersama dengan makanan atau minuman yang terkontaminasi. Sebagian bakteri 

akan dimusnahkan dalam lambung oleh asam lambung. Sebagian bakteri 

Salmonella yang lolos akan segera menuju ke usus halus tepatnya di ileum dan 

jejunum untuk berkembang biak. Bila sistem imun humoral mukosa (IgA) tidak 

lagi baik dalam merespon, maka bakteri akan menginvasi kedalam sel epitel usus 

halus (terutama sel M) dan ke lamina propia. Di lamina propia bakteri akan 

difagositosis oleh makrofag. Bakteri yang lolos dapat berkembang biak didalam 

makrofag dan masuk ke sirkulasi darah (bakterimia I (Levani & Prastya, 2020).  

         Bakterimia I dianggap sebagai masa inkubasi yang dapat terjadi selama  7-

14 hari Bakteri Salmonella juga dapat menginvasi bagian usus yang bernama plak 

payer. Setelah menginvasi plak payer, bakteri dapat melakukan translokasi ke 

dalam folikel limfoid intestin dan aliran limfe mesenterika dan beberapa bakteri 

melewati sistem retikuloendotelial di hati dan limpa. Fase ini bakteri juga 

melewati organ hati dan limpa. Di hati dan limpa, bakteri meninggalkan makrofag 

yang selanjutnya berkembang biak di sinusoid hati. Setelah dari hati, bakteri akan 
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masuk ke sirkulasi darah untuk kedua kalinya (bakterimia II)  (Levani & Prastya, 

2020).  

       Saat bakteremia II, makrofag mengalami hiperaktivasi dan saat makrofag 

memfagositosis bakteri, maka terjadi pelepasan mediator inflamasi salah satunya 

adalah sitokin. Pelepasan sitokin ini yang menyebabkan munculnya demam, 

malaise, myalgia, sakit kepala, dan gejala toksemia. Plak payer dapat mengalami 

hyperplasia pada minggu pertama dan dapat terus berlanjut hingga terjadi nekrosis 

di minggu kedua. Lama kelamaan dapat timbul ulserasi yang pada akhirnya dapat 

terbentuk ulkus diminggu ketiga. Terbentuknya ulkus ini dapat menyebabkan 

perdarahan dan perforasi. Hal ini merupakan salah satu komplikasi yang cukup 

berbahaya dari demam tifoid (Levani & Prastya, 2020) 

4. Manifestasi Klinis Demam Tifoid  

Menurut Padila, (2013) masa tunas demam tifoid 10 – 14 hari. 

a. Minggu I 

Umumnya demam berangsur naik, terutama sore hari dan malam hari. 

Dengan keluhan dan gejala demam yaitu nyeri otot, nyeri kepala, anorexia, 

penurunan berat badan, mual, muntah batuk, diare, dan perasaan tidak enak 

diperut.  

b. Minggu II 

Minggu II gejala sudah jelas dapat berupa demam, takikardi, lidah khas 

(putih, kotor, pinggirnya hiperemi), hepatomegali, meteorismus, dan penurunan 

kesadaran. 

b. Komplikasi  

1) Komplikasi intestinal  
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a) Perdarahan usus. 

b) Perporasi usus. 

c) Ilius paralititik. 

2) Komplikasi extra intestinal  

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

miokarditis, trombosis, tromboplebitis.  

b) Komplikasi darah : anemiahemolitik, trobositopenia, dan syndroma uremia 

hemolitik. 

c) Komplikasi paru : pneumonia, empiema, dan pleuritis. 

d) Komplikasi pada hepar dan kandung empedu : hepatitis dan kolesistitis. 

e) Komplikasi ginjal : glomerulus nefritis, pyeloneparitis dan perniepritid. 

f) Komplikasi pada tulang ; osteomyolitis, osteoporosis, spondilitis, dan 

arthritis.  

g) Komplikasi neuropsikiatrik : delirium, meningiusmus, meningitis, 

polineuritis perifer, sindroma guillan bare dan sindroma katatonia.  

5. Penatalaksanaan Demam Tifoid  

 Menurut Sari, (2020) penatalaksanaan demam tifoid terdiri dari 2 yaitu 

medikamentosa dan non medikamentosa : 

b. Penatalaksanaan medikamentosa, yaitu memberikan kloramfenikol tab 

4x500mg, paracetamol tab 3x500mg, dan domperidone tab 3x10mg. 

c. Penatalaksanaan non medikamentosa   

1) Edukasi penyakit demam tifoid mengenai penyebab, penanganan awal, 

komplikasi, dan pencegahan kekambuhan penyakit demam tifoid. 
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2) Edukasi mengenai personal hygiene seperti cuci tangan yang baik dan benar, 

memotong kuku dan mandi sehari minimal dua kali. 

3) Edukasi kepada anggota keluarga mengenai pentingnya melakukan perilaku 

hidup bersih dan sehat misalkan dengan membiasakan merebus atau memasak 

air hingga matang, mencuci piring segera sehabis makan, mencuci tangan 

pakai sabun sebelum makan, mengurangi kebiasaan jajan makanan diluar 

rumah yang kurang higienis, dan membiasakan menjaga kebersihan 

lingkungan rumah setiap hari.  

 


