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ABSTRAK

Kejadian demam tifoid masih merupakan masalah kesehatan masyarakat
yang perlu ditangani secara serius di Indonesia. Total kasus demam tifoid
mencapai 41.081 penderita yang terdiri dari 19.706 laki-laki, 21.375 perempuan
dan 274 penderita telah meninggal dunia. Sedangkan berdasar data Dinas
Kesehatan Kota Surabaya tahun 2015, jumlah pasien dengan klinis tifoid tercatat
sebanyak 12.752 dengan widal positif sebanyak 9.862 penderita. Penelitian ini
bertjuan untuk menganalisis hubungan sanitasi lingkungan (sarana air bersih,
sarana pembuangan tinja dan sarana pembuangan sampah) dan higiene perorangan
(kebiasaan mencuci tangan dengan sabun setelah buang air besar, mencuci tangan
sebelum makan, mencuci bahan makanan yang langsung dimakan, kebiasaan
makan di luar rumah dan memotong kuku) terhadap kejadian demam tifoid di
wilayah kerja Puskesmas Tanah Kali Kedinding Surabaya tahun 2016.

Penelitian dilakukan dengan desain case control dengan analisa data
menggunakan chi-square. Dilaksanakan pada bulan Juli-Desember 2016 dengan
menggunakan kuesioner, wawancara, observasi, dan pemeriksaan laboratorium.
Wawancara dilakukan pada 44 reponden yang terdiri dari 22 orang responden
kelompok kasus dan 22 responden kelompok kontrol. Observasi dilakukan untuk
mendapatkan informasi tentang sarana sanitasi yang meliputi sarana air bersih,
pembuangan tinja dan pembuangan sampah. Kuesioner digunakan untuk menggali
kebiasaan responden tentang higiene perorangan. Sedangkan uji laboratorium
dilakukan untuk mengidentifikasi kuman Salmonella sp dalam makanan sebagai
data pendukung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah
memiliki sarana sanitasi yang memenuhi standar. Hasil uji chi-square
menunjukkan bahwa higiene perorangan berupa kebiasaan makan di luar rumah
dan kebiasaan memotong kuku mempunyai hubungan bermakna dengan kejadian
demam tifoid di wilayah kerja Puskesmas Tanah Kali Kedinding Surabaya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah higiene perorangan (kebiasaan makan
di luar rumah dan kebiasaan memotong kuku) mempunyai hubungan yang
bermakna dengan kejadian demam tifoid. Saran untuk Puskesmas Tanah Kali
Kedinding adalah melakukan pengembangan program terkait higiene perorangan
untuk meminimalisir potensi terjadinya demam tifoid.
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