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ABDOMINALIS, PERSONAL HYGIENE, DAN SANITASI LINGKUNGAN 

DENGAN KEJADIAN TYPHUS ABDOMINALIS DI RUMAH SAKIT 

ANGKATAN LAUT DR. KOMANG MAKES BELAWAN 
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ABSTRACT 

 

Incidence rate of abdominal typhoid infection at the 38,58 % per population . In 

fact until 2010 typhus patients in the Naval Hospital dr . Komang Makes 

Belawan is still high especially in 2010 173 children patients in 2011 184 

children patients in 2012 205 children patients types of diseases greatest. This 

study aimed to explore the relationship between knowledge, attitudes , 

completeness immunization , personal hygiene and environmental sanitation with 

abdominal typhoid incidence in children aged 10-15 years in the Naval Hospital 

dr . Komang Makes Belawan in 2013 . Total population of 63 respondents . 

Samples taken by 32 respondents using inclusion criteria and 

eksklusi.pengolahan data using SPSS version 17.00 and processed using 

univariate and bivariate analysis. The survey results revealed that there was no 

association with the incidence of abdominal typhoid knowledge , where the 

degrees of freedom ( df ) = 2 , and significant values ( p ) = 0.077 > 0.05 , there 

was no association with the incidence of abdominal typhoid attitude , where the 

degrees of freedom ( df ) = 1 and a significant value ( p ) = 0,480 > 0.05 , there 

was any association with the incidence of immunization abdominal typhoid , 

where the degrees of freedom ( df ) = 1 and a significant value ( p ) = 0.000 < 

0.05 , there is any correlation hygiene personal relationship with the incidence of 

abdominal typhoid , where the degrees of freedom ( df ) = 2 , and significant 

values ( p ) = 0.002 < 0.05 , there was no association with the incidence of 

environmental sanitation abdominal typhoid , where the degrees of freedom ( df ) 

= 1 and significant values ( p ) = 0.157 > 0.05. The end result of the conclusion 

that there is no correlation between knowledge , attitudes, and environmental 

sanitation with abdominal typhoid incidence in children aged 10-15 years in the 

Naval Hospital dr . Komang Makes Belawan in 2013, that there is any correlation 

between abdominal typhoid immunization , personal hygiene with abdominal 

typhoid incidence in children aged 10-15 years in the Naval Hospital dr . 

Komang Makes Belawan in 2013. 

 

Keywords :  Knowledge, Attitude, Abdominal Typhoid Immunization, Personal 

Hygiene, Environmental Sanitation 
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Latar Belakang 

Typhus abdominalis adalah penyakit 

infeksi akut pada usus halus yang 

biasanya lebih ringan dan menunjukkan 

manifestasi klinis yang sama dengan 

enteritis akut, oleh karena itu penyakit 

ini disebut juga penyakit demam enterik. 

Penyebabnya adalah kuman Salmonella 

thyphi atau Salmonella paratyphi A, B 

dan C (Suriadi, 2001). 

Kuman ini terdapat didalam kotoran, 

urine manusia, dan juga pada makanan 

dan minuman yang tercemar kuman 

yang dibawa oleh lalat. Dalam 

masyarakat penyakit ini dikenal dengan 

nama thypus, tetapi dalam dunia 

kedokteran disebut Tyfoid/fever atau 

thypus abdominalis (Tambayong, 2000). 

Badan   Kesehatan Dunia (BKD) 

memperkirakan jumlah kasus demam 

tifoid, diseluruh dunia mencapai 16-33 

juta jiwa dengan 500-600 ribu jiwa 

kematian setiap tahunnya.  Dihampir 

semua daerah endemik, insiden demam 

tifoid banyak terjadi pada anak usia 5-15 

tahun, di negara yang berkembang 

penyakit typhus abdominalis menjangkit 

21.5 juta jiwa setiap tahun (Husan, 

2011). 

Indonesia yang memiliki iklim tropis 

banyak di temukan penyakit infeksi salah 

satunya Typhus Abdominalis yang di  

temukan sepanjang tahun. Hal ini 

disebabkan karena penyediaan air bersih, 

sanitasi lingkungan dan kebersihan 

individu yang kurang baik (Ngatsiyah, 

2005). 

Menurut Widodo, 2006, Survei 

penelitian pada tahun 1990 diberbagai 

Rumah Sakit Indonesia dari tahun 1981 

sampai dengan 1986 memperlihatkan 

peningkatan jumlah penderita sekitar 

53,8 % yaitu dari 19.596 menjadi 26.606 

kasus. Sedangkan menurut Hernawati 

pada tahun 2005 sampai dengan tahun 

2007 Rumah Sakit di Indonesia 

mengalami peningkatan angka penderita 

typhus abdominalis sebesar 32,55% atau 

39.562 kasus (Widodo, 2006). 

Insiden infeksi typhus abdominalis 

tertinggi pada usia 1-4 tahun. 

Kenyataannya sampai tahun 2012 

penderita penyakit typhus di RS 

Roemani Yogyakarta masih tinggi 

khususnya pada tahun 2008-2009 

tercatat penderita typhus mencapai 70%, 

terdiri dari 50% penderita laki-laki, 20% 

penderita perempuan dan pada tahun 

2009, sampai april mencapai 414 

penderita untuk kasus ini masuk dalam 
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kategori 10 jenis penyakit terbesar 

(Binongko, 2012). 

Penyakit Typhus Abdominalis pada 

tahun 2010 mewabah di  Tanah Karo, 

Kepala Dinas Kesehatan Tanah Karo 

mengungkapkan penderita Typhus 

menembus angka 38.58 kasus. Penyakit 

Typhus dapat dicegah dengan 

berperilaku hidup bersih dan sehat, 

paling tidak dengan mencuci tangan 

setiap selesai beraktivitas atau sebelum 

makan dan tidur dan juga 

memperhatikan lingkungan di sekitan 

rumahnya (Nasadul, 2011). 

Data Rekam medik Rumah Sakit 

Angkatan Laut dr. Komang Makes 

Belawan, mengenai penyakit typhus 

abdominalis pada tahun 2010 sebanyak 

173 anak yang menderita, pada tahun 

2011 sebanyak 184 anak yang 

menderita, pada tahun 2012 terdapat 

sebanyak 205 anak yang menderita. Data 

terbaru tentang kejadian Thypus 

Abdominalis pada anak di Rumah Sakit 

Angkatan Laut  dr. Komang Makes 

Belawan, pada Bulan Januari-Agustus 

2013 terdapat 105 kasus. 

Hasil observasi dari survey awal yang 

dilakukan peneliti dengan menggunakan 

metode wawancara dengan ibu yang 

anaknya menderita sakit typhus dan 

dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut  

dr. Komang Makes Belawan, didapatkan 

hasil bahwa faktor pencetus anak terkena 

penyakit Thypus Abdominalis adalah 

karena personal hygiene anak yang 

kurang baik. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti 

tertarik ingin melakukan penelitian 

dengan judul “Faktor-Faktor Yang 

Berhubungan dengan Kejadian Thypus 

Abdominalis berdasarkan penyebab pada 

anak usia 10-15 tahun di Rumah Sakit 

Angkatan Laut dr. Komang Makes 

Belawan pada tahun 2013. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian observasi 

dengan menggunakan pendekatan cross 

sectional. Artinya, setiap subjek 

penelitian hanya diobservasi sekali saja 

dan pengukuran dilakukan sekali dalam 

waktu yang sama. Penellitian dilakukan 

di Rumah Sakit Angkatan Laut dr. 

Komang Makes Belawan tahun 2013. 

 Populasi dalam penelitian ini 

adalah anak usia 10-15 tahun yang 

mengalami penyakit Typhus 

Abdominalis, pada bulan Agustus hingga 

9 September 2013 sebanyak  63 kasus  di 

Rumah Sakit Angkatan Laut dr. Komang 
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Makes Belawan tahun 2013. 

Pengambilan sampel yang dipilih dengan 

menggunakan random sampling secara 

acak sederhana dan menggunakan 

kriteria inklusi dan eksklusi sebagai 

batasan sampel. Teknik  ini di pilih 

peneliti karena untuk mengatasi apabila  

ada sampel yang terpilih sudah pulang 

dari rumah sakit, sampel yang diambil 

peneliti sebanyak 32 sampel dari total 

populasi yang ada dengan kriteria inklusi 

dan eksklusi.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hubungan Pengetahuan Dengan Kejadian Typhus Abdominalis pada anak usia 

10-15 Tahun Di Rumah Sakit Angkatan Laut dr. Komang Makes Belawan tahun 

2013

Berdasarkan hasil penelitian  bahwa 

tidak ada hubungan antara pengetahuan 

dengan kejadian typhus abdominalis, hal 

ini terlihat dari hasil penghitungan Chi-

Square untuk pengetahuan yaitu  x² 

hitung < x² tabel, maka Ho diterima dan 

Ha ditolak. 

 Pengetahuan merupakan hasil dari 

tahu dan hal ini terjadi setelah orang  

melakukan penginderaan terhadap suatu 

objek tertentu. Penginderaan terjadi 

melalui panca indra manusia, yakni indra 

penglihatan, pendengaran, penciuman, 

rasa dan raba. Sebagian besar 

pengetahuan diperoleh melalui mata dan 

telinga  (Notoatmodjo, 2010).  

 Dari hasil kuesioner didapatkan 

bahwa pengetahuan responden baik. 

Pengetahuan responden yang baik akan 

memahami mana yang baik dan mana 

yang tidak baik tentang bagaimana 

typhus abdominalis bisa menyerang 

manusia, apa penyebabnya, serta dapat 

mengetahui cara menghindari agar tidak 

terserang typhus abdominalis. Jadi 

pengetahuan yang baik akan membawa 

anak untuk berpikir dan berusaha supaya 

tidak terkena penyakit typhus 

abdominalis (Azwar, 2007). 

 Hasil penelitian ini sama dengan 

hasil penelitian yang didapatkan oleh 

Wachidanijah (2002), yang 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 

pengetahuan dengan kejadian typhus 

abdominalis di wilayah Tanjung Sari, 

Sumatra Utara. 
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Hubungan Sikap Dengan Kejadian Typhus Abdominalis pada anak usia 10-15 

Tahun Di Rumah Sakit Angkatan Laut dr. Komang Makes Belawan Tahun 2013

Berdasarkan hasil penelitian bahwa tidak 

ada hubungan antara sikap dengan 

kejadian typhus abdominalis, hal ini 

terlihat hasil penghitungan Chi-Square 

untuk sikap yaitu  x² hitung < x² tabel, 

maka Ha ditolak dan Ho diterima. 

 Menurut Azwar (2007), sikap 

adalah adanya kesesuaian reaksi 

terhadap stimulus tertentu yang dalam 

kehidupan sehari-hari merupakan reaksi 

yang bersifat emosional terhadap 

stimulus sosial. Sikap belum merupakan 

suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi 

merupakan predisposisi tindakan atau 

perilaku.  

 Sikap atau pandangan anak 

untuk bertindak mengenai apa yang 

diketahui anak tentang typhus 

abdominalis sangat baik, karena hasil 

jawaban responden 56,3% menyatakan 

setuju mengenai bagaimana sikap 

responden tentang typhus abdominalis  

yang ditanyakan oleh peneliti (Azwar, 

2007).  

 Menurut Azwar (2007), sikap 

yang baik mencitrakan akan pendidikan 

dan pengetahuan anak tentang typhus 

abdominalis juga baik, sehingga 

pengetahuan anak sejalan dengan sikap 

anak. Jadi dapat terlihat bahwa sikap 

bukanlah salah satu faktor yang 

menyebabkan terjadinya typhus 

abdominalis pada anak usia 10-15 tahun 

di Rumah Sakit Angkatan Laut dr. 

Komang Makes Belawan tahun 2013. 

 Hasil penelitian ini sama 

dengan hasil penelitian yang didapatkan 

oleh Wachidanijah (2002), yang 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 

Sikap dengan kejadian typhus 

abdominalis di wilayah Tanjung Sari, 

Sumatra Utara. 

Hubungan Imunisasi Typhus Abdominalis Dengan Kejadian Typhus Abdominalis 

pada anak usia 10-15 Tahun Di Rumah Sakit Angkatan Laut dr. Komang Makes 

Belawan Tahun 2013 

Berdasarkan hasil penelitian  bahwa ada 

hubungan antara kelengkapan imunisas 

dengan kejadian typhus abdominalis. Hal 

ini terlihat dari hasil penghitungan Chi-

Square untuk kelengkapan imunisasi 

yaitu  x² hitung > x² tabel, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. 
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Imunisasi merupakan usaha untuk 

memberikan kekebalan pada anak 

dengan memasukkan vaksin kedalam 

tubuh agar tubuh membuat zat anti untuk 

mencegah terhadap penyakit tertentu. 

Imunisasi diberikan bertujuan agar anak 

menjadi kebal terhadap penyakit 

sehingga dapat menurunkan angka 

morbiditas dan mortalitas serta dapat 

mengurangi kecacatan akibat penyakit 

yang dapat dicegah dengan imunisasi 

(Hidayat, 2008).  

Imunisasi Typhus Abominalis merupakan 

imunisasi yang digunakan untuk 

mencegah terjadinya penyakit typhus 

abdominalis. Imunisasi awal dapat 

diberikan sebanyak 2 kali dengan 

interval 4 minggu kemudian diperkuat 

dengan pemberian imunisasi kembali 

setelah satu tahun kemudian (Hidayat, 

2008). 

Hasil dari penelitian terlihat bahwa  

hanya 3 anak yang mendapatkan  

imunisasi typhus abdominalis, sehingga 

anak sangat mudah terserang penyakit 

typhus abdominalis. Salah satu faktor 

yang menyebabkan banyaknya anak 

yang belum diberikan imunisasi typhus 

abdominalis adalah karena mahalnya 

harga imunisasi tersebut.  

Hasil penelitian ini sama dengan hasil 

penelitian yang didapatkan oleh Khaidir 

(2010), yang menunjukkan bahwa ada 

hubungan imunisasi typhus abdominalis 

dengan kejadian typhus abdominalis di 

wilayah Kedoya, Jakarta Selatan. 

Hubungan Personal Hygiene Dengan Kejadian Typhus Abdominalis pada anak 

usia 10-15 Tahun Di Rumah Sakit Angkatan Laut dr. Komang Makes Belawan 

Tahun 2013 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ada 

hubungan antara personal higiene 

dengan kejadian typhus abdominalis, hal 

ini terlihat dari hasil penghitungan Chi-

Square untuk personal higiene yaitu  x² 

hitung > x² tabel, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima. 

Hasil dari observasi yang dilakukan 

peneliti didapatkan bahwa personal 

hygiene anak kurang baik, sehingga 

mudah untuk terserang typhus 

abdominalis. 

Personal hygiene yang kurang baik 

menyebabkan anak mudah untuk 

terserang penyakit, seperti jika anak 

tidak terbiasa mencuci tangan sebelum 

makan maka anak akan mudah sakit 

perut, karena adanya kuman dalam 

makanan yang dibawa oleh tangan yang 

tidak dicuci terlebih dahulu. Penanganan 
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yang tepat tentang Personal hygiene 

adalah dengan cara yang baik yaitu 

dengan menjaga kesehatan diri, dimana 

dapat dibentuk melalui tindakan 

perawatan diri secara baik dan benar, 

makan makanan yang sehat, berolah raga 

secara teratur serta mentaati aturan hidup 

bersih dan sehat dan memeriksa 

kesehatan secara teratur. Jika personal 

hygiene kita baik, maka citra tubuh kita  

juga akan baik (Scribd, 2009).  

Hasil penelitian ini sama dengan hasil 

penelitian yang didapatkan oleh Khaidir 

(2010), yang menunjukkan bahwa ada 

hubungan personal higiene dengan 

kejadian typhus abdominalis di wilayah 

Kedoya, Jakarta Selatan. 

Hubungan Sanitasi Lingkungan Dengan Kejadian Typhus Abdominalis pada 

anak usia 10-15 Tahun Di Rumah Sakit Angkatan Laut dr. Komang Makes 

Belawan Tahun 2013 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa tidak 

ada hubungan antara sanitasi lingkungan 

dengan kejadian typhus abdominalis. Hal 

ini terlihat dari hasil penghitungan Chi-

Square untuk sanitasi  yaitu  x² hitung < 

x² tabel, maka Ha ditolak dan Ho 

diterima.  

Sanitasi lingkungan yang didalamnya 

adalah mencakup rumah sehat 

merupakan usaha kesehatan masyarakat 

yang menitik beratkan pada penguasaan 

terhadap berbagai faktor lingkungan 

yang mempengaruhi derajat kesehatan, 

sehingga kondisi kesehatan perumahan 

dapat berperan sebagai media penularan 

penyakit diantara anggota keluarga atau 

tetangga sekitanya. Faktor kebersihan 

lingkungan yaitu menerapkan dasar-

dasar hygiene dan kesehatan masyarakat, 

yaitu dengan melakukan deteksi dan 

isolasi terhadap sumber infeksi, cara 

pembuangan sampah dan klorinasi air 

minum, perlindungan terhadap suplai 

makanan dan minuman, peningkatan 

ekonomi dan peningkatan kebiasaan 

hidup sehat serta mengurangi populasi 

lalat (reservoir) merupakan hal yang 

sangat penting untuk dilakukan (Arifin, 

2009). 

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa 

tidak ada hubungan antara sanitasi 

lingkungan dengan kejadian typhus 

abdominalis berdasarkan penyebab pada 

anak usia 10-15 tahun di Rumah Sakit 

Angkatan Laut dr. Komang Makes 

Belawan tahun 2013. 

Hasil penelitian ini sama dengan hasil 

penelitian yang didapatkan oleh 
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Carpenito (2006), yang menunjukkan 

bahwa tidak ada hubungan sanitasi 

lingkungan dengan kejadian typhus 

abdominalis di wilayah Kraton, Solo. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya mengenai berdasarkan 

penyebab yang berhubungan dengan 

kejadian typhus abdominais pada anak 

usia 10-15 tahun di Rumah Sakit 

Angkatan Laut dr. Komang Makes 

Belawan, maka diperoleh kesimpulan : 

1. Ada hubungan antara imunisasi 

typhus abdominalis dan personal 

hygiene dengan kejadian typhus 

abdominais berdasarkan penyebab 

pada anak usia 10-15 tahun di 

Rumah Sakit Angkatan Laut dr. 

Komang Makes Belawan. 

2. Tidak ada hubungan antara 

pengetahuan, sikap dan sanitasi 

lingkungan dengan kejadian typhus 

abdominais berdasarkan penyebab 

pada anak usia 10-15 tahun di 

Rumah Sakit Angkatan Laut dr. 

Komang Makes Belawan. 

Saran 

1. Diharapkan kepada seluruh orang tua  

2. agar segera melengkapkan imunisasi 

dan memperhatikan personal higiene 

anak dan seluruh anggota keluarga. 

3. Diharapkan kepada petugas 

kesehatan agar lbih aktif dalam 

melaksanakan imunisasi. 
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