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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Demam tifoid adalah infeksi akut pada saluran pencernaan yang disebabkan 

oleh Salmonella typhi.  Demam paratifoid adalah penyakit sejenis yang disebabkan 

oleh Salmonella paratyphi A, B dan C (Widoyono,  2011).  Data  dari World Health 

Organization (WHO) tahun 2003 memperkirakan sekitar 17 juta kasus demam tifoid 

di seluruh dunia dengan  insidensi 600.000 kasus kematian tiap tahun.  Kasus 

demam tifoid di negara berkembang dilaporkan sebagai penyakit endemis dimana 

95% merupakan kasus rawat jalan sehingga insidensi yang sebenarnya adalah 15 - 

25 kali lebih besar dari laporan rawat inap di rumah sakit  (Soedomo dkk, 2010).  

Berdasarkan data laporan tahunan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi  

Tenggara tahun 2014 jumlah  kejadian demam  tifoid  adalah  3.828   kasus  

sedangkan pada tahun 2015 jumlah kejadian demam tifoid ini adalah 1.867 kasus. 

Walaupun pada tahun 2015 terjadi penurunan kasus tetapi demam tifoid ini masih  

termasuk penyakit yang sangat tinggi namun kejadian demam tifoid termasuk dalam 

10 penyakit terbesar  di dua tahun terakhir (Profil Dinkes Sultra,  2015). Berdasarkan 

data kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah  Kota Kendari penyakit demam tifoid 

pada tahun 2016 – 2018 yaitu pada tahun 2016 terdapat 283 pasien, tahun 2017 

terapatk 400 pasien dan tahun 2018 didapatkan 327 pasien. (SIMR RSUD Kota 

Kendari, 2019).

Penyakit demam tifoid 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 secara tidak langsung melalui makanan atau minuman 

(Sherwood,  2001).  
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Gejala yang ditimbulkan pada penderita demam tifoid yaitu demam selama 

tujuh hari yang di ikuti oleh gejala tidak khas lainnya seperti diare,  anoreksia,  atau 

batuk.  Pada keadaan yang parah bisa disertai gangguan kesadaran.  Komplikasi 

yang dapat terjadi adalah perporasi usus,  perdarahan usus,  dan koma (Widoyono,  

2008). Penderita demam tifoid akan mengalami kondisi dimana sel darah merah  

mudah pecah atau yang dukenal dengan lisisnya sel darah merah yang menyebabkan 

anemia atau  sel darah merahnya menurun (Hb turun), kondisi ini dapat 

menimbulkan anemia hemolitik, yaitu turunnya Hb akibat pecahnya sel darah. Sel 

darah merah yang pecah menunjukkan sel itu rapuh karena pemicu dalam sel itu 

atau dari luar sel. Efek samping yang terjadi adalah oksigen menurun, sehingga 

menyebabkan pucat dan sesak (Umroni, 2017). Nilai normal hemoglobin dalam 

darah adalah  untuk wanita dengan umur >18 tahun yaitu 12,0-15,0 g/dl, pria dengan 

umur >18 tahun yaitu 13,0-16,0 g/dl, anak usia sekolah dan balita yaitu 11 g/dl dan 

ibu hamil 11 g/dl  

Antibiotik dapat di berikan jika diagnosis sudah di tegakkan,  antibiotik yang 

dapat mengatasi penyakit  demam tifoid yang sering kali digunakan yaitu 

Kloramfenikol,  Kotrikmoksazol,  Ampisilin,  Amoksilin,  dan Sefriakson.  Obat yang 

paling efektif mengatasi infeksi ini yaitu kloramfenikol (Marni,  2016).  Terapi 

penderita demam typhoid dengan penggunaan antibiotik Kloramfenikol yaitu 

pengguaan antibiotik 10-14 hari (tergantung tingkat keparahan) Anak – anak 1-12 

tahun : 100 mg/kg /hari dalam 3 dosis terbagi ≥ 13 tahun : 3 gram/ hari dalam 3 

dosis terbagi dengan keterangan tidak adanya Resisten (Grouzard,  et al.,  2016). 

Kloramfenikol mempunyai mekanisme menghambat sintesis protein sel mikroba 

(Sandika dan Suwandi, 2017).  Efek samping yang berat saat penderita 

mengkonsumsi antibiotik kloramfenikol yaitu anemia aplastik atau biasa dikenal 

dengan depresi sumsum tulang dan jika diberikan pada bayi < 2 minggu dengan 

gangguan hepar dan ginjal, serta dapat menghambat pembentukan sel-sel darah 

(Eritrosit,  Trombosit,  dan Granulosit) yang timbul dalam waktu 5 hari sesudah 

dimulainya terapi (Tandi, 2017).  
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Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dari 35 penderita demam 

tifoid pada anak ditemukan pasien dengan kadar hemoglobin menurun yaitu 

sejumlah 22 pasien (62,9 %).  Pasien yang kadar hemoglobin normal yaitu 11 pasien 

(31,4 %).  Pasien dengan kadar hemoglobin meningkat sejumlah 2 pasien (5,7 %) ( 

Handayani & Diah, 2013).  Penelitian sebelum juga mendapatkan hasil bahwa dari 

72 orang penderita demam tifoid 20,83% pasien mempunyai kadar hemoglobin 

normal (13-18g/dl), dan 27,77% pasien memiliki kadar hemoglobin rendah di 

bawah normal untuk laki-laki,  dan untuk perempuan 25% pasien mempunyai kadar 

hemoglobin normal (12-16g/dl) dan 26,38% dibawah normal (Lestari, 2014). 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

terhadap gambaran kadar hemoglobin penderita demam tifoid yang sedang 

melakukan pengobatan. 

B. Rumusan Masalah  

Bagaimana gambaran kadar hemoglobin penderita demam tifoid yang 

sedang melakukan pengobatan. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui gambaran kadar hemoglobin penderita demam tifoid  

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui gambaran kadar hemoglobin penderita demam tifoid yang 

sedang melakukan pengobatan 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

a. Untuk menambah pengetahuan tentang pemeriksaan pasein penderita 

Demam tifoid.  

b. Hasil penelitian dapat menjadi media informasi yang dapat digunakan 

untuk peneliti selajutnya. 
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2. Manfaat praktis  

a. Manfaat bagi institusi yaitu menjadi referensi dan bahan pembelajaran 

bagi kalangan mahasiswa yang akan melakukan peneletian selanjutnya. 

b. Manfaat bagi masyarakat yaitu meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat. 

c. Maanfaat bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi referensi dalam 

melakukan penelitian lebih lanjut.
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