
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Demam tifoid adalah suatu penyakit infeksi sistemik bersifat akut yang 

disebabkan oleh Salmonella typhi, yang ditandai oleh panas berkepanjangan dan 

bakterimia. Demam tifoid masih merupakan masalah kesehatan yang penting di 

berbagai negara sedang berkembang. Angka kejadian demam tifoid diperkirakan 

150/100.000/ tahun di Amerika serikat dan 900/100.000/ tahun di Asia. Umur 

pasien demam tifoid yang terkena di Indonesia dilaporkan antara 3 - 19 tahun 

mencapai 91% kasus (Soedarmo et al, 2008). 

Infeksi demam tifoid di Indonesia bersifat endemik dan merupakan masalah 

kesehatan masyarakat. Hasil dari telaah kasus di rumah sakit besar di Indonesia, 

tersangka demam tifoid menunjukan kecenderungan meningkat dari tahun ke 

tahun dengan rata-rata kesakitan 500/100.000 penduduk dan angka kematian 

antara 0,6-5% (Depkes RI, 2003). 

Penularan demam tifoid sebagian besar melalui makanan atau minuman yang 

tercemar oleh Salmonella typhi yang berasal dari penderita atau pembawa kuman, 

biasanya keluar bersama-sama dengan tinja. Setelah periode inkubasi selama 10-

14 hari, timbul gejala demam tifoid seperti demam, malaise, sakit kepala, 

konstipasi, pembesaran limpa dan hati (Soedarmo et al, 2008). 

Pengobatan antibiotik merupakan pengobatan utama karena pada dasarnya 

patogenesis demam tifoid berhubungan dengan keadaan bakterimia. Pedoman 

pelayanan medis yang di sepakati oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia menetapkan 

kloramfenikol masih merupakan pilihan pertama pada pengobatan pederita 

demam tifoid. Amoksilin, Kotrimoksasol, Seftriakson serta Sefiksim juga dapat 

menjadi pilihan antibiotik untuk pengobatan demam tifoid (IDAI, 2009). 

Penyakit demam tifoid masih merupakan masalah kesehatan khususnya di 

Indonesia dan Negara berkembang lainnya. Insidensi demam tifoid masih tinggi 

namun komplikasi dan angka kematian sudah menurun dengan diagnosis cepat 

dan pemberian antibiotik yang tepat (Crumpt et al, 2004). 



Gejala utama demam tifoid adalah demam, hal ini telah diterangkan didalam 

Islam. Demam merupakan penghapus dosa, oleh sebab itu harus sabar dalam 

menerimanya. Penggunaan antibiotik merupakan salah satu metode untuk 

menyembuhkan demam tifoid. Penggunaan antibiotik tersebut harus benar yaitu 

dengan menggunakan bahan yang halal dan meyakini bahwa Allah SWT yang 

menyembuhkan penyakit. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dilakukan penelitian untuk mengetahui 

penggunaan antibiotik  pada demam tifoid di puskesmas sekupang Batam agar 

tidak terjadi resistensi mikroorganisme terhadap antibiotik dan dampak yang besar 

pada keselamatan pasien. 

1.2 Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

Penyakit demam tifoid masih merupakan masalah kesehatan khususnya di 

Indonesia dan Negara berkembang lainnya. Insidensi demam tifoid masih tinggi 

namun komplikasi dan angka kematian sudah menurun dengan diagnosis cepat 

dan pemberian antibiotik yang tepat (Crumpt et al, 2004). Pemberian antibotik 

tepat dapat menurunkan komplikasi dan angka kematian, oleh sebab itu maka 

perlu dilakukan penelitian mengenai 

1. Bagaimanakah penggunaan antibiotik pada demam tifoid di Puskesmas 

Sekupang Batam ? 

2. Bagaimanakah pandangan Islam mengenai Demam tifoid dan Penggunaan 

Antibiotik di dalam Islam ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui penggunaan antibiotik pada demam tifoid di Puskesmas 

Sekupang Batam. 

2. Mengetahui pandangan Islam mengenai Demam tifoid dan Penggunaan 

Antibiotik di dalam Islam. 

 

 

 



1.4 Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui penggunaan antibiotik pada 

demam tifoid di Puskesmas Sekupang Batam. 

2. Hasil penelitian dapat untuk dipelajari dan menjadi bahan penelitian 

selanjutnya. 

3. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada petugas medis 

terhadap penggunaan antibiotik pada demam tifoid di Puskesmas 

Sekupang Batam. 

4. Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pandangan Islam 

terhadap demam tifoid dan penggunaan antibiotik di dalam Islam. 

 


