
1 
 

BAB I 

PENDAHULULAN 

A. Latar Belakang 

 Hepatitis B merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus 

Hepatitis B (VHB), suatu anggota family Hepadnavirus yang dapat 

menyebabkan peradangan hati akut atau menahun yang pada sebagian kecil 

kasus dapat berlanjut menjadi sirosis hati atau kanker hati. 

 Hepatitis B menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. 

virus Hepatitis B telah menginfeksi 2 milyar penduduk di dunia, dan lebih 

lebih dari 360 juta penduduk diantaranya merupakan  pengidap virus 

Hepatitis B kronis, dengan angka kematian lebih dari 350 ribu per tahun 

yang disebabkan oleh infeksi hepatitis B, dan sebagian besar karena sirosis 

dan karsinoma hepatoseluler, misalnya kanker hati primer. Penyakit 

Hepatitis pada dasarnya bias menyerang siapa saja, Hepatitis juga tidak di 

batasi oleh usia dan jenis kelamin (WHO, 2018). 

 Indonesia merupakan negara endemisitas tinggi infeksi virus Hepatitis 

B nomor 2 terbesar setelah Myanmar diantara negara-negara anggota WHO 

SEAR (South East Asian Region). Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas), pada tahun 2018 prevalensi Hepatitis diperkirakan terdapat 28 

juta penduduk Indonesia yang terinfeksiHepatitis B dan C, 14 juta di 

antaranya berpotensi untuk menjadi kronis, dan dari yang kronis 1,4 juta 

orang berpotensi untuk menderita kanker hati. Berdasarkan diagnosis 

dokter, sebanyak 14% penduduk Indonesia terinfeksi Hepatitis B dan Papua 

merupakan Provinsi dengan prevalensi tertinggi yaitu sebanyak 0,7% 

sedangkan di Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 0,4% penduduknya 

terinfeksi Hepatitis B (Kemenkes RI, 2018). 

 Hepatitis B merupakan penyakit infeksi atau inflamasi pada hepatosit 

yang disebabkan oleh virus Hepatitis B (VHB) dan bersifat sistemik, akan 

tetapi Hepatitis juga bisa bersifat asimtomatik. Blumberg, penemu virus ini 

semula memberi nama Australian antigen, pada tahun 1967. Dalam 
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bukunya ia menuliskan bahwa ratusan juta orang terinfeksi virus Hepatitis B 

(VHB), bahkan mungkin hampir separuh penduduk dunia pernah terpapar 

VHB. Penyakit ini menyebabkan infeksi pada populasi dalam skala dunia, 

dan variasi penampilan kliniknya yang sedemikian beraneka ragam (biasa 

dalambentuk Hepatitis akut, Hepatitis kronis tidak aktif, Hepatitis kronis 

aktif, sirosis hati atau kanker hati) (Suharjo,2014). 

 Penularan virus Heptitis B dapat terjadi melalui pola vertikal dan 

horizontal. Pola vertikal terjadi pada ibu hamil dengan HBsAg positif pada 

anak yang dilahirkan pada saat persalinan (penularan peranatal), pola 

horizontal infeksi virus Hepatitis B dapat terjadi melalui penggunaan 

kembali jarum suntik, akupunktur, transfusi darah, selama prosedur medis, 

bedah, perawatan gigi/cabut gigi, pembuatan tato, tindik, goresan/abrasi 

kulit atau melalui penggunaan pisau cukur dan benda-benda serupa yang 

terkontaminasi dengan darah yang telah terinfeksi virus Hepatitis B 

(Suharjo, 2014). 

 Rumah sakit merupakan institusi yang mempunyai potensi bahaya 

kompleks bagi tenaga  kerja di dalamnya. Dari data yang telah di 

kumpulkan dari berbagai rumah sakit di Indonesia menunjukkan bahwa 

37,7-50,0% Hepatitis kronik dengan pengerasan hati dan 37,7-52,0% kanker 

hati primer yang disebabkan oleh Hepatitis B. Dari beberapa data yang telah 

ditemukan memacu pemerintah untuk mengintegrasikan imunisasi Hepatitis 

B kedalam program imunisasi rutin secara nasional sesuai dengan anjuran 

Technical Advisory Group on Viral Hepatitis & Global Advisory Group, 

WHO. Pada pertemuan tahun 1991, EPI (Expanded Program on 

Immunization) & Global Advisory Group telah merekomendasikan bahwa 

pada tahun 1995 imunisasi Hepatitis B harus dimasukkan ke dalam Program 

Imunisasi Nasional untuk semua negara pengidap Hepatitis B dengan 

tingkat endemis sedang sampai tingkat endemis tinggi dengan prevalensi 

lebih dari 8% (Sulaimanet al, 2016). 
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 Berdasarkan Profil Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara 

kasus Hepatitis B tahun 2018 berjumlah 3.879 kasus yang terjadi di 17 

kabupaten (187 kasus di Kabupaten Bombana, 144 kasus di Kabupaten 

Buton, 191 kasus di Kabupaten Buton Selatan, 84 kasus di Kabupaten Buton 

Tengah, 70 kasus di Kabupaten Buton Utara, 362 kasus di Kabupaten 

Kolaka, 138 kasus di Kabupaten Kolaka Timur, 201 kasus di Kabupaten 

Kolaka Utara, 307 kasus di Kabupaten Konawe, 32 kasus di Kabupaten 

Konawe Kepulauan, 362 kasus di Kabupaten Konawe Selatan, 114 kasus di 

Kabupaten Konawe Utara, 503 kasus di Kabupaten/Kota Baubau, 702 kasus 

di Kabupaten/Kota Kendari, 301 kasus di Kabupaten Muna, 50 kasus di 

Kabupaten Muna Barat, 121 kasus di Kabupaten Wakatobi).  

 Dari data kasus Hepatitis B tersebut menujukkan prevalesi Hepatitis B 

tertinggi di Sulawesi Tenggara terdapat di Kota Kendari yaitu sebesar 

18,1% dan terendah di Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar 0,8%. 

 Telah dilakukan penelitian sebelumnya tentang infeksi Hepatitis B 

pada petugas cleaning service Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari 

(Rita, 2016) dengan menggunakan Imunochromatography test atau rapid 

test dari hasil penelitian tersebut yang menggunakan 30 sampel petugas 

cleaning service setelah dilakukan pemeriksaan HBsAg 2 sampel dinyatakan 

positif (+) terpapar Hepatitis B dan 28 sampel dinyatakan negatif (-). 

 Dilakukannya penelitian studi literature review ini diakibatkan oleh 

adanya kondisi saat ini yaitu wabah Covid19 yang tidak memungkin peneliti 

mengambil sampel langsung di pukesmas maupun di rumah sakit dan harus 

mematuhi protokol kesehatan yang di sampaikan oleh pemerintah pusat. 

 Berdasarkan latar belakang maka diatas penulis tertarik untuk 

melakukan pengkajian yang mendalam unuk mengetahui Gambaran Hasil 

Pemeriksaan HBsAg - Rapid Screenning Test Untuk Deteksi Dini Hepatitis 

B. penelitian tersebut diambil untuk dilakukan analisis melaluli literature 

review. 
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B. Rumusan masalah 

 Dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah ”bagaimana gambaran hasil 

pemeriksaan HBsAg – Rapid Screening Test untuk deteksi dini Hepatitis 

B?” 

C. Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui gambaran hasil pemeriksaan HBsAg - Rapid 

Screening Test untuk deteksi dini hepatitis B. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Bagi Institusi 

 Sebagai sumber pengetahuan bagi institusi mengenai bahaya penularan 

virus Hepatitis B pada petugas Kesehatan. 

2. Manfaat Bagi Peneliti 

Dapat memberikan tambahan wawasan dan kajian bagi peneliti 

mengenai pemeriksaan HBsAg sekaligus mengetahui bahaya Hepatitis 

B pada petugas kesehatan. 

3. Manfaat Bagi Tempat Penelitian 

Sebagai bahan masukan pada Rumah Sakit dan pemberi pelayanan 

kesehatan untuk mencegah penularan Virus Hepatitis B pada petugas 

kesehatan. 

4. Manfaat Bagi Peneliti Lain 

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai sumber 

informasi yang relevan untuk penelitian. 

  


