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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyakit adalah suatu keadaan abnormal dari tubuh atau pikiran yang

menyebabkan ketidaknyamanan, disfungsi atau kesukaran terhadap orang

yang dipengaruhinya. Ada beberapa jenis penyakit, yaitu penyakit menular,

penyakit tidak menular, dan penyakit kronis (Wikipedia, 2008).

Penyakit yang sering menjadi masalah kesehatan di negara yang sedang

berkembang termasuk Indonesia salah satunya ialah demam tifoid

(Simanjuntak, 2002). Demam tifoid (termasuk para-tifoid) yang biasa juga

disebut typhus atau tipes adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh

kuman Salmonella Typhi, terutama menyerang bagian saluran pencernaan

dengan gejala demam yang lebih dari 7 hari, gangguan pada saluran

pencernaan dengan atau tanpa gangguan kesadaran. Demam tifoid merupakan

penyakit infeksi akut yang selalu ada di masyarakat (endemik) di Asia, Afrika,

Amerika Latin Karibia dan Oceania, termasuk Indonesia. Penyakit ini

tergolong penyakit menular yang dapat menyerang banyak orang, mulai dari

usia balita, anak-anak, dan dewasa melalui makanan dan minuman yang

terkontaminasi (Israr, 2008).

Demam tifoid masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di

Indonesia. Penyakit ini termasuk penyakit menular yang tercantum dalam

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang wabah. Kelompok penyakit
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menular ini merupakan penyakit yang mudah menular dan dapat menyerang

banyak orang sehingga dapat menimbulkan wabah (Sudoyo, 2006).

Insiden demam tifoid antara 350 – 810 kasus per 100.000 penduduk dan

Case Fatality Rate (CFR) berkisar 3%. Penyakit ini berhubungan erat dengan

higiene perorangan yang kurang baik, sanitasi lingkungan yang jelek, dan

penyediaan air bersih yang kurang baik (Lubis, 2000).

Prevalensi 91% kasus demam tifoid di Indonesia terjadi pada umur

3-19 tahun, kejadian meningkat setelah umur 5 tahun. Persentase penderita

dengan usia 12-29 tahun 70-80%, usia 30-39 tahun 10-20%, usia > 40 tahun

5-10%. Sebanyak 5% penderita demam tifoid kelak akan menjadi karier

sementara, sedang 2% yang lain akan menjadi karier yang menahun.

Kekambuhan yang ringan pada karier demam tifoid, terutama pada karier jenis

intestinal, sukar diketahui karena gejala dan keluhannya tidak jelas

(Brusch. JL, 2006).

Kambuh atau relaps dapat terjadi dan berlangsung dalam waktu yang

pendek pada mereka yang mendapatkan infeksi ringan dengan demikian juga

hanya menghasilkan kekebalan yang lemah. Kekambuhan akan terjadi bila

pengobatan sebelumnya tidak adekuat atau, sebetulnya bukan kambuh tetapi

terkena infeksi baru. Kekambuhan dapat lebih ringan dari serangan primer

tetapi dapat menimbulkan gejala lebih berat daripada infeksi primer tersebut.

Sepuluh persen dari demam tifoid yang tidak diobati akan mengakibatkan

timbulnya relaps (Soedarto, 2007).
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Hal tersebut di atas dapat diartikan tingkat kekambuhan tifoid

masyarakat Indonesia perlu mendapatkan perhatian. Menurut Profil kesehatan

kabupaten Karanganyar tahun 2007 penyakit demam tifoid menempati

rangking ketiga setelah Demam Berdarah Dengue dan Diare. Seperti data-data

tentang demam tifoid berdasarkan angka-angka yang berasal dari Puskesmas

dan Balai Pengobatan swasta di wilayah Colomadu tahun 2008, menunjukkan

banyaknya pasien dengan diagnosis demam tifoid, mayoritas ditemukan pada

usia 15 – 27 tahun. Dari data rekap catatan medis pasien di Puskesmas dan

Balai Pengobatan swasta wilayah Colomadu yang diambil peneliti ditemukan

pasien dengan demam tifoid yang terjadi kambuh. Peneliti mengakumulasi

pasien dengan demam tifoid yang kambuh sebanyak 25% dari 130 pasien

demam tifoid di Puskesmas dan Balai Pengobatan swasta wilayah Colomadu.

Oleh karena itu perlu dilakukan analisis tentang faktor-faktor yang

berhubungan dengan tingkat kekambuhan tersebut.

Ada asumsi yang berkembang dalam masyarakat mengenai faktor-faktor

apa saja yang mempengaruhi penderita tifoid tersebut kambuh, antara lain: (1)

kemungkinan terjadinya kekambuhan ataupun terinfeksi dari tifoid biasanya

berhubungan dengan keadaan imunitas / daya tahan tubuh orang tersebut

sehingga dalam keadaan seperti itu kuman dapat meningkatkan aktivitasnya

kembali, (2) kebersihan perorangan yang kurang meskipun lingkungan

umumnya adalah baik, (3) konsumsi makanan dan minuman yang berisiko

(belum dimasak / direbus, dihinggapi lalat, tidak diperhatikan kebersihannya),

(4) gaya hidup, (5) stres, dan sebagainya (Soedarto, 2007).
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Imunitas atau daya tahan tubuh merupakan respon tubuh terhadap bahan

asing. Respon imun yaitu reaksi yang dikoordinasi oleh sel-sel dan molekul-

molekul terhadap mikroba ataupun agen-agen yang lain. Sehingga bila dalam

kondisi imun yang menurun, pertahanan tubuh pun akan menurun dan tubuh

bisa mudah terserang penyakit kemudian sakit. Penekanan fungsi sistem imun

akan menyebabkan peningkatan kerentanan seseorang terhadap terjadinya

penyakit-penyakit infeksi.

Daya tahan tubuh kita 80% dibangun di usus, sehingga kesehatan

pencernaan mendukung daya tahan tubuh. Usus adalah bagian tubuh yang

pertama terekspos oleh dunia luar melalui makan yang dikonsumsi. Usus

bukan hanya berfungsi untuk penyerapan dan pencernaan makanan tetapi juga

merupakan bagian dari sistem imun terbesar dalam tubuh yang mengatasi

antigen dan zat berbahaya yang masuk.

Stres dipandang sebagai kondisi yang timbul ketika seseorang

berhubungan dengan situasi tertentu, dimana suatu ”permintaan” melebihi

batas kemampuan coping seseorang. Pada orang yang mengalami stres yang

mempunyai konsekuensi kondisi yang patologis akan mengganggu respon

imun. Penekanan fungsi sistem imun akan menyebabkan peningkatan

kerentanan seseorang terhadap terjadinya penyakit-penyakit infeksi.

Uraian di atas ditemukan bahwa di wilayah tersebut banyak penderita

tifoid yang kambuh dan sering didapatkan keluhan serta data kekambuhan

yang disebabkan oleh imunitas yang menurun dan stres, sehingga telah

melatarbelakangi peneliti ingin mengetahui hubungan respon imun atau
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imunitas dan stres dengan tingkat kekambuhan demam tifoid pada masyarakat

di wilayah Puskesmas Colomadu Karanganyar.

B. PERUMUSAN MASALAH

Demam tifoid masih cukup tinggi di masyarakat. Penyakit ini

penyebarannya tidak bergantung pada iklim maupun musim. Penyebarannya

melalui saluran cerna dan memasuki tubuh penderita. Kebersihan perorangan

yang buruk merupakan sumber dari penyakit ini meskipun lingkungan hidup

umumnya adalah baik. Kondisi stres dan gejala menurunnya daya tahan tubuh

sering kali terabaikan sehingga timbul berbagai penyakit infeksi. Kekambuhan

/ relaps penyakit demam tifoid kemungkinan dapat terjadi. Dari hal tersebut

peneliti menemukan masalah yang muncul ialah ” Hubungan respon imun dan

stres dengan tingkat kekambuhan demam tifoid pada masyarakat di wilayah

Puskesmas Colomadu Karanganyar”.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan respon imun dan stres dengan tingkat

kekambuhan demam tifoid pada masyarakat di wilayah Puskesmas

Colomadu Karanganyar.

2. Tujuan Khusus

a. Mengidentifikasi kekambuhan demam tifoid pada masyarakat di

wilayah Puskesmas Colomadu Karanganyar.



6

b. Mengetahui hubungan respon imun dengan tingkat kekambuhan

demam tifoid pada masyarakat di wilayah Puskesmas Colomadu

Karanganyar.

c. Mengetahui hubungan stres dengan tingkat kekambuhan demam tifoid

pada masyarakat di wilayah Puskesmas Colomadu Karanganyar.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi institusi

pendidikan untuk menambah pengetahuan tentang penyakit-penyakit yang

masih sering terjadi di masyarakat beserta dampak yang akan ditimbulkan

dari penyakit tersebut.

2. Bagi Puskesmas dan Balai Pengobatan

Bagi Puskesmas dan Balai Pengobatan swasta hasil penelitian ini

diharapkan dapat menjadi masukan untuk lebih meningkatkan perhatian

kepada pasien khususnya pasien dengan demam tifoid sehingga tingkat

kekambuhannya dapat diturunkan.

3. Bagi Profesi

Bagi ilmu keperawatan hasil penelitian ini diharapkan dapat

menambah khasanah keilmuan serta memperdalam pengetahuan tentang

penyakit tifoid yang sering terjadi di masyarakat, sehingga mampu

menurunkan tingkat kekambuhan dari penyakit demam tifoid.
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4. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan bermanfaat bagi peneliti yaitu menjadi sebuah

pengalaman yang berharga dan menjadi kebanggaan tersendiri ketika

mampu memberikan suatu hal yang berarti bagi perkembangan ilmu

keperawatan.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian ini belum pernah dilakukan, namun penelitian terdahulu yang

mirip tentang hubungan daya tahan tubuh / imunitas dan stres dengan tingkat

kekambuhan demam tifoid adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahayu

Lubis (2002). Mengadakan penelitian mengenai faktor resiko kejadian

penyakit demam tifoid penderita yang dirawat di RSUD Dr. Soetomo

Surabaya dengan menggunakan rancangan penelitian epidemiologi

observasional analitik dengan desain case control. Kasus adalah semua

penderita baru demam tifoid rawat inap di ruang penyakit dalam dan ruang

anak RSUD Dr. Soetomo Surabaya yang di diagnosis oleh dokter rumah sakit

berdasarkan gejala klinis dan tes Widal (minimal ada peningkatan titer O dua

kali lipat dari sebelumnya), berumur 12 – 30 tahun. Besar sampelnya sebanyak

126 (63 kasus dan 63 kontrol).

Setelah dianalisis secara tabulasi silang dan dilanjutkan dengan analisis

regresi logistik ganda dengan taraf signifikan 5 % (0,05) maka dari variabel-

variabel tersebut diatas yang merupakan faktor risiko kejadian penyakit

demam tifoid pada penderita yang dirawat di RSUD Dr. Soetomo Surabaya
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adalah higiene perorangan (p = 0,0085 ; OR = 20,8233) dan kualitas air

minum (p = 0,0061 ; OR = 6,4240). Kesimpulannya mereka yang higiene

perorangannya kurang mempunyai risiko 20,8 kali lebih besar untuk terkena

penyakit demam tifoid dibanding yang hygiene perorangannya baik, Untuk

kualitas air minum dirumah yang tercemar berat coliform berisiko sebesar

6,4 kali untuk terjadinya penyakit demam tifoid dibanding yang kualitas air

minum dirumahnya tidak tercemar berat coliform.


