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Abstrak  
 
           Demam thypoid merupakan penyakit infeksi akut usus halus yang 
disebabkan oleh bakteri Salmonella thypi. Dari  hasil catatan Puskesmas 
Ngemplak Kabupaten Boyolali sedikitnya terdapat 795 kasus pada tahun 2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor kebiasaan dan sanitasi 
lingkungan hubungannya dengan kejadian demam thypoid di wilayah Kerja 
Puskesmas Ngemplak Kabupaten Boyolali. Jenis penelitian ini observasional 
dengan desain Case-control. Responden pada penelitian ini berjumlah 39 orang 
kelompok kasus dan 39 orang kelompok kontrol. Metode pengambilan data 
dilakukan dengan kuesioner. Uji statistik yang digunakan adalah uji chi- square 
dengan tingkat kemaknaan 95%. Hasil penelitian menjelaskan bahwa determinan 
yang berhubungan dengan kejadian demamn thypoid dalah kebiasaan makan dan 
minum di luar rumah dengan nilai (p=0,039, OR=2,625, Cl=95%=1,039-6,631); 
kebiasaan cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan sesudah BAB dengan nilai 
(p=0,023, OR=2,857, Cl 95%= 1,140-7,161); sanitasi lingkungan dengan nilai 
(p=0,025, OR=3,180, CI 95%= 1,127-8,973); sumber air bersih dengan nilai 
(p=0,003, OR=8,222, Cl 95%=1,699-39,799). Sedangkan faktor yang tidak 
berhubungan adalah kepemilikan jamban (p= 0,214, OR=1,867, Cl 95%=0,693-
5,031). Bagi instalasi kesehatan, untuk memberikan penyuluhan tentang sanitasi 
makanan, higyeni perorangan, dan sanitasi lingkungan. 
 
Kata kunci:  kebiasaan dan sanitasi lingkungan, Demam Thypoid,  Kasus kontrol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
Typhoid fever is an infection acute fever in small intestine which caused by the 
Salmonella thypi. From documentation  goverment clinic of Ngemplak Boyolali 
regency there are at least 795 case in 2012. This research have a purpose to 
explain the factor of habit and environment sanitation and the relationship with 
typhoid fever occurrences in the work region local government clinic of 
Ngemplak, Boyolali Regency. The kind of research is observation research with 
case – control design. The participation of research is amounted to 39 persons in 
the case group and 39 persons in the control group. Method of data done with a 
questionnaire  form. Statistical test is used in this research is Chi – Square Test 
with the meaning 95 %. The result of research explained that the determinant 
have relationship with the occurrence of typhoid fever is the consume habit and 
the absorb habit in the outside of houses is marked p=0,039, OR=0,381, 
C1=95%=0,151-0,962; hand washing habit using soap before consume and after 
taking mired is marked p=0,023, OR=2,625, Cl=95%=1,039-6,631; environment 
sanitation is marked p=0,025, OR=2,857, Cl 95%= 1,140-7,161; clean – water 
resources is marked p=0,003, OR=8,222, Cl 95%=1,699-39,799. Whereas factor 
is not have relationship is the lavatory ownership (p= 0,214, OR=1,867, Cl 
95%=0,693-5,031). The suggestion for health installation is to give the 
socialization about consumption sanitation, personality hygiene, and environment 
sanitation. 

Key words: Habit and Environment Sanitation, Typhoid Fever, Case - control 

 
PENDAHULUAN 
 

Demam thypoid merupakan  penyakit infeksi akut usus halus yang 

disebabkan oleh bakteri Salmonella thypi dan Salmonella para thypi. Demam 

thypoid biasanya mengenai saluran pencernaan dengan gejala yang umum yaitu  

gejala demam yang lebih dari 1 minggu, penyakit demam thypoid bersifat 

endemik dan merupakan salah satu penyakit menular yang tersebar hampir di 

sebagian besar negara berkembang termasuk indonesia dan menjadi masalah yang 

sangat penting (Depkes, 2006). 

WHO memperkirakan jumlah kasus demam thypoid di seluruh dunia 

mencapai 17 juta kasus demam thypoid. Data surveilans saat ini memperkirakan 

di Indonesia ada  600.000 – 1,3 Juta kasus demam thypoid  tiap tahunnya dengan 



lebih dari 20.000 kematian. Rata- rata di Indonesia, orang yang berusia 3-19 tahun  

memberikan angka sebesar  91% terhadap kasus demam  thypoid (WHO, 2012).  

Berdasarkan data dari surveilans terpadu penyakit Kabupaten Boyolali, 

kasus demam thypoid dalam waktu tiga tahun yakni pada tahun 2010 dengan  

prevalensi  sebesar  30%,  tahun 2011 sebesar 13 %, dan pada tahun  2012 sebesar 

22% (Puskesmas Ngemplak, 2012). 

Kecamatan Ngemplak setiap bulanya cenderung mengalami peningkatan 

kasus sehingga menjadi  Kecamatan dengan kasus demam thypoid tertinggi  di 

Kabupaten Boyolali dengan jumlah 795 kasus dan prevalensi sebesar 11% 

(Dinkes Boyolali, 2012). 

Faktor - faktor yang sangat erat hubungannya dengan kejadian demam 

thypoid adalah hygiene perorangan yang rendah  meliputi kebiasan cuci tangan, 

hygiene makanan dan minuman yang rendah seperti mencuci sayuran dengan air 

yang terkontaminasi atau penyajian makanan yang kurang sehat, Sanitasi 

lingkungan merupakan salah satu penyebab terjadi kejadian demam thypoid 

terlihat dari keadaan sanitasi lingkungan secara keseluruhan di Kecamatan 

Ngemplak yang masih kurang memadai seperti kepemilikan  sarana sanitasi dasar 

yang meliputi kepemilikan jamban sehat dengan presentase 59,7%, kepemilikan 

tempat sampah dengan presentase 61,8%, dan kepemilikan pengelolaan air limbah 

sebesar 58,3%,  jenis sarana air bersih yang digunakan kebanyakan penduduk 

Ngemplak menggunakan air sumur gali yakni sebesar 93,3%, kemudian  tempat 

umum dan pengelolaan makanan yang diperiksa sejumlah 47 tempat dan jumlah 

tempat yang sehat sebesar 63,8% (Profil Dinkes Boyolali, 2011). 



Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti akan melakukan 

penelitian tentang determinan kebiasaan dan sanitasi lingkungan hubungannya 

dengan kejadian demam thypoid di  wilayah kerja Puskesmas Ngemplak. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Observasional dengan desain 

Case control, yaitu penelitian yang membandingkan antara kelompok kasus dan 

kontrol untuk mengetahui prevalensi kejadian menurut riwayat dan ada tidaknya 

paparan dengan melihat kebelakang suatu kejadian yang berhubungan dengan 

terjadinya suatu penyakit (Alimul, 2009). Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja 

Puskesmas Ngemplak Kabupaten Boyolali  pada bulan Juli 2013 dengan  jumlah 

sampel 78 yang terdiri dari 38 kasus dan 38 kontrol. Kasus adalah orang yang 

menderita demam thypoid sedangkan kontrol adalah orang yang tidak pernah 

menderita demam thypoid. Teknik pengambilan sampel yaitu simple random 

sampling.Variabel terikan pada penelitian ini kejadian demam thypoid . Variabel 

bebas dalam  penelitian ini adalah kebiasaan makan dan minum diluar rumah, 

kebiasaan cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan sesudah BAB, sanitasi 

lingkungan (pembuangan sampah dan pembuangan air limbah) , sumber air 

bersih, kepemilikan jamban. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. 

Analisis penelitian ini  menggunkan uji statistik yaitu chi squere dan tingkat 

kepercayaan 95%. 

 

 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini akan membahas tentang karakteristik responden terlebih 

dahulu untuk mengetahui gambaran umum responden dengan berdasarkan umur 

,jenis pekerjaan dan jenis kelamin yang disajikan dalam tabel 1 

Tabel 1. Gambaran karakteristik responden berdasarkan Umur, Jenis kelamin, dan 
Jenis pekerjaan di wilayah kerja Puskesmas Ngemplak. 

Karakteristik Kasus Kontrol 
Responden      N                   % N                 % 

Umur 
            <20    tahun 

    20-55 tahun 
       >55 tahun 

 
17                 43,6 
20                 51,3 
 2                    5,1 

        
       10              25,6 
       27              69,2 
         2                5,1 

Total     39                100        39              100 
 

Jenis Kelamin     N                   %       N                 % 
Laki – laki 
Perempuan  

   13                  33,3 
   26                  66,7 

      13              33,3 
      26              66,7 

Total    39                  100       39             100 
Jenis Pekerjaan    N                      %       N                  %  

IRT 
Buruh/ Tani 
Wiraswasta 
Sawasta 
PNS 
Pensiunan 
Pelajar  

    3                     7,7 
  15                   38,5 
    3                     7,7 
    6                   15,4 
    2                     5,1 
    1                     2,6 
    9                   23,1 

       6               15,4 
    12               30,8 
      6               15,4 
      9               23,1 
      1                 2,6 
      0                    0 
      5               12,8 
 

Total   39                    100     39               100 
Sumber: Data Primer 

Berdasarkan  tabel 1, dijelaskan bahwa responden pada kelompok kasus dan 

kontrol paling banyak pada umur 20-55 tahun yaitu pada masing masing 

kelompok sebanyak 20 orang (51,3%) pada kelompok kasus dan 27 orang 

(69,2\%) pada kontrol.  



Dilain sisi karakteristik  responden berdasarkan jenis kelamin pada 

kelompok kasus dan kontrol  paling  banyak  pada  perempuan  yaitu  sebanyak  

26 orang (66,7%) dan 13 orang (33,3%) pada laki laki.  

         Karakteristik responden  berdasarkan jenis pekerjaan baik pada kelompok 

kasus maupun kontrol paling banyak pada pekerja buruh atau tani.  Responden 

yang bekerja sebagai buruh atau tani sebanyak 15 orang (38,5%)  pada kasus dan 

12 orang (30,8%) pada kelompok control. 

1. Hubungan Antara Kebiasaan Makan Dan Minum Diluar Rumah dengan 
Kejadian Demam Thypoid 
Tabel 2. Analisis hubungan antara kebiasaan makan dan minum diluar rumah 

dengan kejadian demam thypoid 

    Sumber: Data Primer 
Berdasarkan hasil uji chi square menunjukan bahwa nilai p= 0,039<0,05, 

maka Ho ditolak. Sehingga dapat diartikan ada hubungan antara kebiasan 

makan dan minum diluar rumah dengan kejadian demam thypoid. Responden 

yang mempunyai kebiasaan buruk makan dan minum diluar rumah lebih 

banyak pada kelompok kasus yaitu sebanyak 21 orang (53,8%). Di lain sisi 

responden yang mempunyai kebiasaan baik makan dan minum rumah lebih 

banyak pada kelompok kontrol sebanyak 27 orang (69,2%). 

Nilai OR sebesar 2,625 (Cl 95% =1,039-6,631) sehingga dapat diartikan 

bahwa seseorang yang mempunyai kebiasaan makan dan minum diluar rumah 

Makan Demam Thypoid    
dan  Kasus Kontrol P OR   Cl 
minum di luar 
rumah 

 N        %            N        % Value   

 
Baik 
Buruk 

 
18     46,2 
21     53,8      

 
27     69,2 
12     30,8 

  
    0,039 

 
     0,381 

 
0,151-  
0,968 

Total 39     100 39     100    



berisiko sebesar 2,625 kali terkena demam thypoid dibandingankan dengan 

seseorang yang mempunyai kebiasaan baik makan dan minum dirumah.  

Seseorang yang mempunyai kebiasaan makan dan minum diluar rumah 

tidak memperhatikan kebersihan dari alat alat makan seharusnya mereka 

memperhatikan hal ini karena penularan penyakit dapat terjadi karena alat 

makan/minum kurang bersih dalam pencuciannya dan cara pencucian alat 

makan/minum sangat berperan penting dalam mencegah timbulnya suatu 

penyakit (Suyono, 2010). 

2. Hubungan Antara Kebiasaan Cuci Tangan Dan Setelah BAB Menggunakan 
Sabun Dengan Kejadian Demam Thypoid  

 
Tabel 3. Analisis hubungan antara kebiasaan cuci tangan dan setelah BAB 

menggunakan sabun dengan kejadian demam thypoid  

    Sumber: Data Primer 

         Berdasarkan hasil uji chi square menunjukan bahwa nilai p= 0,023<0,05, 

maka Ho ditolak. Sehingga dapat diartikan ada hubungan antara kebiasan cuci 

tangan sebelum makan dan sesudah BAB  pakai sabun dengan kejadian demam 

thypoid. Responden yang memiliki kebiasaan buruk tidak pernah cuci tangan 

sebelum makan dan sesudah BAB lebih banyak pada kelompok kasus sebanyak 

24 orang (64,1%). Dilain sisi responden yang memiliki kebiasaan baik 

Kebiasaan Demam Thypoid    
CTPS Kasus Kontrol P OR Cl 

  N       %            N      % Value   
 
Baik 
buruk 
 

 
15     35,9 
24     64,1      

 
25     61,5 
14     38,5 

  
    0,023 

 
     0,350 

 
0,140- 
0,887  
 

Total 39     100 39     100    



melakukan cuci tangan pakai sabun lebih banyak pada kelompok kontrol 

sebanyak 25 orang (61,5%). 

    Nilai OR sebesar 2,857 (Cl 95% = 1,140-7,161) sehingga dapat 

diartikan bahwa seseorang yang mempunyai kebiasaan buruk tidak cuci tangan 

pakai sabun sebelum makan dan sesudah BAB berisiko sebesar 2,857 kali 

dibandingkan dengan seseorang yang mempunyai kebiasaan cuci tangan pakai 

sabun. 

           Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir akan 

menghilangkan banyak mikroba yang ada di tangan, kombinasi antara 

mengosok tangan dengan sabun dan air yang mengalir akan menghanyutkan 

partikel kotoran yang banyak mengandung mikrobia ditangan cara ini lebih 

efektif menghilangkan mikroba di tangan di bandingkan dengan mencuci 

tangan tanpa sabun (Purnawijayanti, 2001). 

3. Hubungan Antara Sanitasi Lingkungan Dengan Kejadian Demam Thypoid 

Tabel 4. Analisis hubungan antara sanitasi lingkungan dengan kejadian demam 
thypoid 

Sanitasi Demam Thypoid    
Lingkungan Kasus Kontrol P OR    Cl 

  N        %            N        % Value   
Ya 
Tidak 
 

23       59 
16       41      

32     82,1 
  7     17,9 

    0,025     0,314   0,111-  
  0,887 

Total 39     100 39     100    
    Sumber: Data Primer 

Berdasarkan hasil uji chi square menunjukan bahwa nilai p= 0,025<0,05, 

maka Ho ditolak. Sehingga dapat diartikan ada hubungan antara sanitasi 

lingkungan dengan kejadian demam thypoid. Responden yang sanitasinya baik 



lebih banyak pada kelompok kontrol yaitu pada sebanyak 32 orang (82,1%). 

Disisi lain responden yang sanitasinya buruk lebih banyak pada kelompok 

kasus sebanyak 16 orang (41%). 

   Nilai OR sebesar 3,180 (Cl 95% = 1,127-8,973) sehingga dapat 

diartikan bahwa seseorang yang sanitasinya buruk berisiko 3,180 kali terkenan 

demam thypoid dibandingkan dengan seseorang yang sanitasinya baik. 

Sampah dapat menimbulkan banyaknya lalat berterbangan dan tikus 

berkeliaran disekitar sampah, dan dapat menimbulkan suatu  penyakit pada 

manusia antara lain penyakit perut, pes, dan demam thypoid. Dan dapat juga 

menganggu pernapasan atau penglihatan karena asap akibat dari pembakaran 

sampah (Suyono, 2010). 

Limbah rumah tangga yang berbahaya adalah limbah dari kotoran 

manusia. Pembuangan limbah tidak disarankan dibuang di badan air . 

pembuangan limbah yang baik disarankan melalui sarana jamban sehat dan 

higienis. Dikatakan sehat jika tidak mencemari lingkungan, dan dikatakan 

higienis jika faktor kebersihan, keamanan, estetika, dan kenyamanan bagi 

penggunanya. 

4. Hubungan Antara Sumber Air Bersih Dengan Kejadian Demam    Thypoid 

Tabel 5. Analisis hubungan antara sumber air bersih dengan kejadian demam 
thypoid 

Sumber air Demam Thypoid    
Bersih Kasus Kontrol p OR Cl 
  N       %            N      % Value   
Sumur 
PDAM 
 

37      94,9 
  2        5,1 

27     69,2 
12    30,8 

0,003 8,222 1,699- 
39,799 

Total 39     100 39     100    



Berdasarkan  hasil uji chi square menunjukan nilai p= 0,003<0,05, maka 

Ho di tolak. Sehingga dapat diartikan bahwa ada hubungan antara sumber air 

bersih dengan kejadian demam thypoid. Responden yang memiliki sumber air 

bersih berasal dari Sumur lebih banyak pada kelompok kasus sebanyak 37 

orang (94,9%). Disisi lain responden yang tidak memiliki sumber air bersih 

berasal dari PDAM lebih banyak pada kelompok kontrol sebanyak 12 orang 

(30,8%). 

Nilai OR sebesar 8,222 (Cl 95% = 39,799) sehingga dapat diartikan 

bahwa seseorang yang memiliki sumber air bersih berasal dari sumur berisiko 

8,222 kali dibandingakan dengan orang yang mempunyai sumber air bersih 

berasal dari PDAM. 

Air yang baik digunakan yaitu air yang memenuhi syarat sebagai berikut 

air tidak berwarna, air tidak keruh , air tidak berasa, dan air tidak berbau ( 

Totok,2006). Air juga dapat berfungsi sebagai media penularan penyakit, ada 

beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh air. Karena bakteri S,thypi sering 

ditemukan  pada sumur sumur penduduk yang telah terkontaminasi dengan 

tinja manusia karena tinja manusia yang dibuang secara tidak layak tanpa 

memenuhi syarat sanitasi dapat menyebabkan terjadinya suatu pencemaran 

tanah dan sumber air (Arief,2009). 

 

 

 

 



5. Hubungan Antara Kepemilikan Jamban Dengan Kejadian Demam Thypoid 

 Tabel 6. Analisis hubungan antara kepemilikan jamban dengan kejadian 
demam thypoid 

Kepemilikan  Demam Thypoid    
Jamban Kasus Kontrol p OR Cl 
  N       %            N      % Value   
Tidak 
Ya 
 

14    35,9 
25    64,1 
 

  9    23,1 
30    76,9 
 

0,214 1,867 0,693- 
5,031 

Total 39     100 39     100    
       Sumber: Data Primer 

           Berdasarkan hasil uji chi square menunjukan bahwa dengan nilai p= 

0,214>0,05, maka Ho diterima. Sehingga dapat diartikan tidak ada hubungan 

antara kepemilikan jamban dengan kejadian demam thypoid. Responden yang 

memiliki jamban lebih banyak pada kelompok kontrol sebanyak 30 orang 

(76,9%). Disisi lain responden yang tidak memiliki jamban  lebih banyak pada 

kelompok kasus sebanyak 14 orang (35,9%). 

    Walaupun secara statistik tidak bermakna namun seseorang yang tidak 

mempunyai jamban berisiko terkena demam thypoid sebesar 1,867 kali. 

     Setiap rumah tangga harus memiliki jamban sendiri yang digunakan 

untuk buang air besar dan buang air kecil karena untuk menjaga lingkungan 

yang bersih, sehat dan tidak berbau, tidak mencemari sumber air yang ada 

disekitarnya,  tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat 

menjadi penularan diare, kolera, disentri, thypus, kecacingan dan penyakit 

infeksi saluran pencernaan. Selain itu juga harrus memelihara agar jamban 

tetap sehat dengan cara sebagai berikut: membersihkan lantai jamban, 

bembersihkan jamban secara teratursehingga ruang jamban dalam keadaan 



bersih, di dalam jamban tidak ada kotoran yang terlihat, tidak ada seranga 

(kecoa, lalat) dan tikus yang berkeliaran,tersediannya alat pembersih (Depkes, 

2009). 

 
SIMPULAN DAN SARAN 
 

1. Ada hubungan antara kebiasaan makan dan minum diluar rumah dengan 

kejadian demam thypoid di wilayah kerja Puskesmas Ngemplak. 

2. Ada hubungan antara kebiasan cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan 

sesudah BAB dengan kejadian demam thypoid di wilayah kerja Puskesmas 

Ngemplak. 

3. Ada hubungan antara sanitasi lingkungan (pengelolaan sampah dan 

pengelolaan air limbah)  dengan kejadian demam thypoid di wilayah kerja 

Puskesmas Ngemplak. 

4. Ada hubungan antara sumber air bersih dengan kejadian demam thypoid di 

wilayah kerja Puskesmas Ngemplak. 

5.  Tidak ada hubungan antara kepemilikan jamban dengan kejadian demam 

thypoid di wilayah kerja Puskesmas Ngemplak. 

Saran  

1. Bagi instalasi kesehatan 

    Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan para petugas kesehatan 

untuk memberikan penyuluhan tentang sanitasi makanan, higieni 

perorangan, dan sanitasi lingkungan yang diberikan pada tingkat individu, 

keluarga maupun kelompok yang bertujuan untuk mengurangi atau 



mencegah terjadinya suatu penyakit khususnya demam thypoid. Dan 

penelitian ini dapat dijadikan acuan pembuatan program yang terkait dengan 

upaya upaya strategi pembrantasan dan pencegahan penyakit. 

2. Bagi masyarakat  

   Diharapakan pada masyarakat agar meningkatkan tindakan yang 

dapat mencegah terjadinya suatu penyakit dengan berprilaku hidup bersih 

dan sehat, terutama mencuci tangan dengan sabun, dan dapat menjaga 

kebersihan lingkungannya. 

3. Bagi peneliti lain 

   Bagi peniliti selanjutnya dapat melakukan penelitian mengenai 

determinan kebiasan dan sanitasi lingkungan yang lebih sepisifik lagi 

dengan menghubungkan antara variabel dengan kejadian demam thypoid. 
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