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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hepatitis B merupakan  penyakit  hati yang disebabkan virus hepatitis B, suatu 

anggota famili hepadnavirus  yang dapat menyebabkan penyakit akut maupun 

kronik menahun yang dapat berlanjut menjadi sirosis hati atau kanker hati. Virus 

hepatitits B merupakan suatu infeksi sistematik yang akan menimbulkan peradangan 

dan nekrosisi sel hati yang mengakibatkan terjadinya serangkaian kelainan klinik, 

biokimiawi, Imunoserologik, dan morfologik. Hepatitis mucul karena adanya virus 

yang berada dalam cairan tubuh manusia yang sewaktu-waktu dapat ditularkan pada 

orang lain. Hepatitis juga bisa terjadi karena virus lainnya, seperti mononukleus 

infeksiosa, demam kuning dan infeksi sitomegalovirus, penyebab hepatitis non-virus 

yang utama adalah alkohol dan obat-obatan (Margaret, J.K.C.L. 2010).  

Di seluruh dunia VHB merupakan penyebab utama penyakit hati kronik dan 

hepotoma. Terdapat 10.000 infeksi VHB baru/tahun yang didapatkan di inggris: pada 

setiap penderita hepatitis B memiliki resiko sebanyak 5% menderita hepatitis B 

seumur hidupnya. Ini dapat menyebabkan terjadinya infeksi anikreterik dengan 

perbandingan  (4:1), dan sebanyak 5-10% pasien gagal untuk sembuh dari infeksi 

dan menjadi karier.  Hal ini bisa terjadi pada orang dengan imunitas yang terganggu.  

Menurut WHO (Word Health Organization) 2015 diseluruh dunia, sekitar 350 

juta orang mengidap  Virus Hepatitis B (VHB) kronis dan sekitar satu juta orang per 

tahun meninggal akibat hepatitis kronis, sirosis,dan karsinoma hepatoseluler. Di 

wilayah Asia Tenggara sekitar 39 juta orang yang menderita hepatitis B kronis 

dan 10 juta orang yang menderita hepatitis kronis. Hepatitis virus menyebabkan 

kematian setiap tahun. Infeksi Virus Hepatitis B (VHB) lebih dari 90% kematian 

dan kecacatan terkait virus hepatitis. Sedangkan Hepatitis B di Asia Tenggara 

lebih dari 5,6% dari total populasi dengan 300.000 kematian per tahun dengan 

prevalensi termasuk pola infeksi tinggi yaitu lebih dari8% (WHO,2011).
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Prevalensi Hepatitis B di Indonesia mencapai 4,0- 20,3%. Indonesia 

terletak di tingkat endemisitas sedang sampai tinggi. Indonesia merupakan 

negara kepulauan terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dengan berbagai tingkat 

higiene dan sanitasi. Hal itu menyebabkan prevalensi infeksi HBV di 

Indonesia sangat bervariasi antar pulau. Pada persentase hepatitis B kelompok 

tertinggi berada di kategori umur 45-49 tahun sebanyak 11,92%, umur <60 

tahun sebanyak 10,57% dan umur 10-14 tahun sebanyak 10,02%, kemudian 

pada kasus HBsAg yang Reaktif pada kelompok laki-laki dan perempuan 

hampir sama 9,7% dan 9,3%. Hal ini menunjukkan bahwa 1 dari 10 penduduk 

Indonesia telah terinfeksi virus Hepatitis B (Kemenkes, 2012). Berdasarkan 

hasil Riset Kesehatan Dasar 2018 di Sulawesi Tenggara populasi Hepatitis B 

sebesar 0,4%. Berdasarkan Laporan bulanan rekapitulasi dari profil dinas 

kesehatan kota kendari hasil deteksi dini Hepatitis B dari bulan Januari-

Desember 2018, didapatkan hasil HBsAg yang reaktif yaitu sebanyak 

134.Penularan hepatitis B terjadi karena adanya paparan darah atau cairan tubuh 

dari orang yang terinfeksi VHB. Penularan dapat terjadi melalui penggunaan 

jarum suntik secara bergantian, proses tranfusi darah, hubungan seks yang  terjadi 

secara vertikal dari ibu kepada sang bayi. 

Penyakit hepatitis pada dasarnya bisa menyerang siapa saja. Hepatitis 

juga tidak dibatasi oleh usia dan jenis kelamin. Meski begitu, patut 

diwaspadai bahwa ikterus atau gejala kuning dapat terjadi akibat hepatitis 

virus. Di negara-negara berkembang, wanita hamil cenderung lebih mudah 

terserang hepatitis virus karena persoalan sanitasi dan juga nutrisi yang buruk. 

Hal tersebut dapat dimengerti karena memang terkena penyakit hepatitis virus 

ini ialah karena lingkungan yang buruk dan juga persoalan nutrisi yang juga 

kurang memadai. Dalam sebuah penelitian, ditemukan 9,5% hepatitis virus 

terjadi di usia trimester pertama, 32% terjadi di trimester II, dan sebanyak 

58% terjadi pada usia trimester III (Wilson,1995). 

Hepatitis merupakan satu dari banyak penyebab kematian wanita di 

dunia. Diantaranya adalah wanita hamil, penyakit ini dapat menyebabkan 
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efek koagulasi, kegagalan organ, dan peningkatan mortalitas maternal dan 

bayi baru lahir. Masalah ibu dan anak yang berhubungan dengan hepatitis 

harus lebih di perhatikan karena faktanya, hepatitis viral telah menjadi 

perhatian pada kesehatan masyarakat tidak hanya pada negara berkembang, 

namun juga pada negara industri, dan intervensi preventaif pada transmisi 

vertikal dari virus hepatitis telah disetujui sebagai tujuan penting. Dua hal 

dapat terjadi selama kehamilan yaitu kejadian hepatitis viral akut pada wanita 

tersebut dan kehamilan yang terjadi pada penderita hepatitis virus kronis. 

Perempuan hamil yang terinfeksi Virus Hepatitis B (VHB) dapat menularkan 

virus hepatitis B pada sang calon bayi pada saat melahirkan karena jumlah virus 

(viral load) VHB dalam darah jauh lebih menular dalam keadaaan tertentu.Virus 

hepatitis B mungkin tidak menunjukkan gejala, tetapi memiliki penyakit akut 

yang terbatas sendiri, berkembang menjadi gagal hati akut, atau 

mengembangkan penyakit hati kronis. Penularan ibu ke anak adalah rute 

transmisi utama dan memberi kontribusi bermakna terhadap infeksi VHB kronis. 

Angka penyebaran infeksi VHB semakin lama semakin meningkat. Bayi baru 

lahir dari ibu yang terinfeksi Hepatitis B memperoleh  resiko terkena  infeksi virus 

sebanyak  90% dan tidak terinfeksi virus sebanyak 15% . 

 Ibu hamil dengan Virus Hepatitis B di Indonesia berkisar antara 1-5 %. 

Kehamilan tidak akan memperberat infeksi virus hepatitis, akan tetapi, jika 

terjadi infeksi akut pada kehamilan bisa mengakibatkan hepatitis fulminan 

yang dapat menimbulkan mortalitas tinggi pada ibu dan bayi. Jika terjadi 

penularan vertikalVirus Hepatitis B 60-90 % akan menjadi pengidap kronik 

Virus Hepatitis B dan 30 % kemungkinan akan menderita kanker hati atau 

sirosis hati sekitar 40 tahun kemudian. Jika penularan Virus Hepatitis B dapat 

dicegah, berarti mencegah terjadinya kanker hati secara primer. 

Rentannya ibu hamil terinfeksi VHB merupakan cara penularan utama secara 

vertikal pada calon bayi nantinya sehingga ini dapat membahayakan  ibu dan 

calon bayi itu sendiri. Sehingga pentingnya ibu hamil selalu rutin memeriksakan 

diri dan kandungannya di Puskesmas ataupun RS sekitar. Kemudian melakukan 

Tes skrining yaitu pemeriksaan dini hepatitis B pada awal-awal kehamilan untuk 
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mengetahui lebih dini apakah ibu hamil terinfeksi hepatitis B atau tidak. Sehingga 

hal ini dapat meminimalisir hepatitis B akut pada ibu hamil agar terhindar dari 

komplikasi seperti gagal hati, sirosis hepatis, kanker hati, dan hepatitis kronis, 

selain itu komplikasi yang dapat terjadi yaitu hepatoma, fibrosis hati, 

hematemesis, dan bahkan kematian. 

Untuk mengetahui adanya virus Hepatitis B dalam tubuh pasien 

diperlukan pemeriksaan HBsAg. HBsAg merupakan salah satu jenis antigen 

yang terdapat pada bagian pembungkus dari virus Hepatitis B yang dapat 

dideteksi pada cairan tubuh yang terinfeksi. Pemeriksaan HbsAg dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: dengan metodeImmuno-

Chromatography,  RIA (Radio Immuno Assay), ELISA (Enzym Linked 

Immuno Sorbent Assay), dan RPHA (Reverse Passive Hemagglutination). 

Pada upaya pencegahan dari berkembangnya virus dan pengobatan awal yang 

dapat dilakukan adalah dengan pemberian imunisasi hepatitis B Dengan 

melalui Imunisasi pasif dan Imunisasi aktif. Dimana imunisasi pasif adalah 

imunisasi yang dilakukan dengan menggunakan HBIG, sedangkan imunisasi aktif 

dilakukan dengan menggunakan vaksin hepatitis B dan diberikan sebanyak 3 kali, 

Lalu diikuti dengan booster selama 1tahun Setelah suntikan pertama. Imunisasi 

ini merupakan gabungan antara imunisasi pasif dan imunisasi aktif. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode Studi Literatur dikarenakan adanya 

Wabah Covid-19 sehingga dikeluarkannya protokol kesehatan dengan tidak 

melakukan kontak langsung dengan pasien ataupun responden. 

B. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana hasil gambaran 

pemeriksaan tes skrining hepatitis B pada ibu hamil” ?. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

 Untuk mengetahui hasil pemeriksaan tes skrining hepatitis B pada ibu 

hamil berdasarkan studi literatur.  
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2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui jumlah pasien ibu hamil yang mengikuti tes 

skrining Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) berdasarkan studi 

literatur. 

b. Untuk mengetahui jumlah pasien ibu hamil yang positif terinfeksi 

Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) berdasarkan studi literatur. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman dalam 

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama pendidikan terkhusus pada 

mata kuliah Immunoserologi yang menjadi mata kuliah penelitian. 

2. Bagi Institusi 

Untuk memberikan sumbangsih ilmiah sebagai rasa cinta terhadap 

almamater berdasarkan hasil penelitian tentang Gambaran Hasil 

Pemeriksaan Tes skrining Heepatitis B pada Ibu hamil berdasarkan Studi 

literatur. 

3. Bagi Masyarakat 

Sebagai bahan informasi kepada masyarakat mengenai 

Bahayanya Virus Hepatitis B. 

 

 

 


