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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  

Penyakit Hepatitis sampai saat ini masih merupakan masalah 

kesehatan dunia dan masih menjadi persoalan serius di beberapa negara. 

Hepatitis menjadi penyakit terbesar kesepuluh penyebab kematian di 

dunia (Hardjoeno, 2007). Penyakit Hepatitis yang disebabkan oleh virus 

hepatitis ini menyebar dengan beberapa jenis virus sebagai agen 

penyebab seperti Hepatitis A virus (HAV), Hepatitis B virus (HBV), 

Hepatitis C virus (HCV), Hepatitis D virus (HDV), dan Hepatitis E virus 

(HEV). Virus-virus tersebut dapat memberikan gejala klinik yang serupa. 

Jenis virus hepatitis yang paling dikenal adalah HAV dan HBV. Hepatitis B 

merupakan salah satu penyakit hepatitis virus yang paling dikenal (Price & 

Wilson, 2012). 

Dua miliar penduduk dunia diperkirakan pernah terinfeksi virus 

Hepatitis B. Sekitar 350 juta orang diantaranya terinfeksi secara kronis. 

Prevalensi infeksi secara kronis ini terbagi menjadi tiga area, yaitu tinggi 

(lebih dari 8%), intermedite (2-8%), dan rendah (kurang dari 2%). Asia 

Tenggara merupakan salah satu area endemik infeksi kronis yang tinggi. 

Sekitar 70-90% dari Populasi terinfeksi sebelum usia 40 tahun, dan 8-20% 

lainnya bersifat karier (WHO, 2012). Indonesia termasuk negara endemik 

hepatitis B dengan jumlah yang terjangkit antara 2,5% sampai 36,17% 
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dari total jumlah penduduk (Hazim, 2010) dengan penderita hepatitis B 

kronis yang paling banyak, yaitu mencapai 5-10% dari total penduduk atau 

13,5 juta penderita (Rosalina, 2012). Data WHO pada tahun 2015, hanya 

sebagian kecil dari penderita  yang terinfeksi  telah diuji atau dilakukan 

pemeriksaan dan mengetahui status mereka, 9% orang yang hidup 

dengan hepatitis B atau sekitar 22 juta orang (WHO, 2017).  

Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC) tahun 

2008, prevalensi HBsAg di Indonesia tinggi yaitu sebanyak lebih dari 8% 

pada data tahun 2006 (WHO, 2015). Penularan virus Hepatitis B yang 

mudah tersebar menjadikan HBV dapat terjangkit pada semua lapisan 

masyarakat seperti anak-anak hingga dewasa dengan berbagai macam 

faktor resiko yang ada melalui kontak dengan darah atau cairan tubuh 

lainnya dari orang yang tertular. Jadi, Angka infeksi dan karier lebih tinggi 

pada kelompok tertutup di mana darah atau cairan tubuh lainnya 

disuntikkan, ditelan, atau dipajankan ke membran mukosa. Jadi, anak-

anak dalam panti cacat mental, pasien hemodialisis, dan penyalah guna 

obat intravena akan memiliki angka karier lebih tinggi sekitar 5-20%. Juga 

pada ibu hamil yang memiliki resiko terpapar tinggi akan berdampak pula 

pada janin yang dikandung yang tentu akan menjadi ancaman serius bagi 

kualitas kehidupan generasi mendatang. Ibu hamil yang pernah 

melakukan transfusi darah, penggunaan injeksi yang tidak steril, ada 

riwayat penyalah guna obat, maupun penularan secara herediter (Chalid 

et al, 2013). 
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Tingginya prevalensi Hepatitis B dikalangan ibu hamil mengarah 

pada risiko kehamilan sehingga infeksi dalam kehamilan sering 

menimbulkan abortus, partus prematur yang meningkatkan morbiditas dan 

mortalitas perinatal. Oleh karena itu penting untuk melakukan 

pemeriksaan laboratorium kepada ibu hamil. Pemeriksaan laboratorium 

yang dilakukan pada ibu hamil adalah pemeriksaan laboratorium rutin dan 

khusus. Pemeriksaan laboratorium rutin adalah pemeriksaan laboratorium 

yang harus dilakukan pada setiap ibu hamil yaitu golongan darah, 

hemoglobin darah, dan pemeriksaan spesifik seperti Hepatitis khususnya 

Hepatitis B (Merry V, 2011). 

  Ada beberapa pemeriksaan atau tes yang terkait dengan Hepatitis 

B pada ibu hamil. Pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan 

biokimia, penanda serologis, dan pemeriksaan molekuler. Pemeriksaan 

biokimia didapatkan Aspartate transferase (AST), Alanine 

aminotransferase (ALT), Alkali fosfatase (ALP), dan Gamma-glutamyl 

transferase (GGT) mengalami peningkatan saat stadium akut. Penanda 

serologis  adalah Hepatitis B surface Antigen (HBsAg), Antibodi Hepatitis 

B surface (Anti HBs), Hepatitis B core Antigen (HBcAg), Antibodi Hepatitis 

B core (Anti HBc), dan Hepatitis B envelope Antigen (HBeAg). 

Pemeriksaan molekuler untuk deteksi HBV DNA dalam serum atau 

plasma menjadi baku standar untuk diagnosis infeksi satu diantaranya 

adalah metode Polymerase Chain Reaction (PCR) (Hardjoeno, 2007). 
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Menurut World Health Organization (WHO) (2012), HBsAg dapat 

diperiksa dengan metode Enzym Immunoassays (EIAs), Radio 

Immunoassay (RIA), Reversed Passive Hemagglutination Assays 

(RPHAs), atau Passive Hemagglutination Assays (PHAs), 

Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA), dan 

Electrochemiluminescent Immunoassay (ECLIA). Saat ini banyak beredar 

tes-tes yang memberikan hasil lebih cepat seperti Rapid Test secara 

imunokromatografi. Rapid test diterima secara luas untuk diagnosis dan 

skrining. Metode ini secara umum mudah dilakukan, tidak membutuhkan 

peralatan kompleks, mudah diinterpretasi, dan reagen dapat disimpan di 

suhu ruangan (Liu et al, 2014).  

Rapid Test sebagai salah satu metode yang digunakan masih 

dijadikan rujukan untuk diagnosis dan bukan hanya skrining. Seperti pada 

pemeriksaan pada ibu hamil dengan hasil rapid test reaktif maka ada 

perlakuan khusus dan jika hasil rapid test non reaktif tidak ada perlakuan 

khusus. Padahal penting pula untuk memberikan perhatian pada hasil 

yang non reaktif untuk dilakukan pemeriksaan biomolekuler untuk deteksi 

HBV DNA dalam serum atau plasma yang menjadi baku standar untuk 

memastikan diagnosis. Misalnya, pelaksanaan pemeriksaan HBsAg dalam 

skrining rutin donor darah pada awal tahun 1970 telah sangat ditingkatkan 

keamanan transfusi, namun transmisi  dengan komponen darah HBsAg 

non reaktif masih dapat terjadi dan transmisi  tetap yang paling sering 

ditularkan lewat transfusi infeksi ini disebut sebagai infeksi virus hepatitis 
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B tersamar atau Occult Hepatit B infection (OBI). OBI dilaporkan untuk 

pertama kalinya hampir 30 tahun yang lalu dalam sebuah laporan kasus 

infeksi  melalui transfusi darah dengan antibodi terhadap anti-HBc hanya 

donor positif. Ibu hamil menjadi salah satu kelompok beresiko (Said ZNA. 

2011). 

Hal ini yang mendorong penulis melakukan penelitian untuk 

mendeteksi Hepatitis B Virus Deoxyribo Nucleid Acid (HBV DNA) pada 

serum ibu hamil dengan HBsAg Rapid Test non reaktif di sebagai salah 

satu kelompok yang beresiko sebagai OBI di Rumah Sakit Khusus Daerah 

Ibu dan Anak (RSKDIA) Pertiwi Makassar. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah berapa prevalensi OBI pada ibu hamil di RSKDIA Pertiwi 

Makassar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui berapa prevalensi Occult Hepatitis B Infection (OBI) pada 

ibu hamil. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Menganalisis Hepatitis B surface Antigen Rapid Test 

b. Menganalisis Hepatitis B Virus DNA.  

 
 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Menilai prevalensi Occult Hepatitis B infection pada ibu hamil. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti, sebagai wujud pengaplikasian disiplin ilmu yang telah 

dipelajari sehingga dapat mengembangkan wawasan keilmuan 

peneliti. 

b. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi bahwa HBsAg Non 

Reaktif metode Rapid Test, ada juga yang positif dengan tes  HBV 

DNA 

c. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan referensi dalam melakukan 

penelitian mengenai pemeriksaan HBsAg pada infeksi Hepatitis B.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Hepatitis B 

1. Pengertian 

Hepatitis B merupakan penyakit inflamasi dan nekrosis dari sel-

sel hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Virus hepatitis B 

merupakan jenis virus DNA untai ganda, famili hepadnavirus dengan 

ukuran sekitar 42 nm yang terdiri dari 7 nm lapisan luar yang tipis dan 

27 nm inti di dalamnya. Masa inkubasi virus ini antara 30-180 hari rata-

rata 70 hari. Virus hepatitis B dapat tetap infektif ketika disimpan pada 

30-32°C selama paling sedikit 6 bulan dan ketika dibekukan pada suhu 

-15°C dalam 15 tahun (WHO, 2012).  

 

Gambar 1. Struktur virus hepatitis B 
(https://microbiologyinfo.com, 2016) 
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Virus ini memiliki tiga antigen spesifik, yaitu antigen surface, 

envelope, dan core. Hepatitis B surface antigen (HBsAg) merupakan 

kompleks antigen yang ditemukan pada permukaan HBV, dahulu 

disebut dengan Australia antigen atau hepatitis associated antigen 

(HAA). Adanya antigen ini menunjukkan infeksi akut atau karier kronis 

yaitu lebih dari 6 bulan. Hepatitis B core antigen (HBcAg) merupakan 

antigen spesifik yang berhubungan dengan 27 nm inti pada HBV (WHO, 

2012). Antigen ini tidak terdeteksi secara rutin dalam serum penderita 

infeksi HBV karena hanya berada di hepatosit. Hepatitis B envelope 

antigen (HBeAg) merupakan antigen yang lebih dekat hubungannya 

dengan nukleokapsid HBV. Antigen ini bersirkulasi sebagai protein yang 

larut di serum. Antigen ini timbul bersamaan atau segera setelah 

HBsAg, dan hilang bebebrapa minggu sebelum HBsAg hilang. Antigen 

ini ditemukan pada infeksi akut dan pada beberapa karier kronis (Price 

& Wilson, 2005). 

2. Etiologi 

Virus Hepatitis B adalah virus (Deoxyribo Nucleic Acid) DNA 

terkecil berasal dari genus Orthohepadnavirus famili Hepadnaviridae 

berdiameter 40-42 nm (Hardjoeno, 2007). Masa inkubasi berkisar 

antara 15-180 hari dengan rata-rata 60-90 hari (Sudoyo et al, 2010). 

Bagian luar dari virus ini adalah protein envelope lipoprotein, 

sedangkan bagian dalam berupa nukleokapsid atau core (Hardjoeno, 

2007). 



9 
 

Genom HBV merupakan molekul DNA sirkular untai-ganda 

parsial dengan 3200 nukleotida (Kumar et al, 2012). Genom berbentuk 

sirkuler dan memiliki empat Open Reading Frame (ORF) yang saling 

tumpang tindih secara parsial protein envelope yang dikenal sebagai 

selubung HBsAg seperti large HBs (LHBs), medium HBs (MHBs), dan 

small HBs (SHBs) disebut gen S, yang merupakan target utama respon 

imun host, dengan lokasi utama pada asam amino 100-160 (Hardjoeno, 

2007). HBsAg dapat mengandung satu dari sejumlah subtipe antigen 

spesifik, disebut d atau y, w atau r. Subtipe HBsAg ini menyediakan 

penanda epidemiologik tambahan (Asdie et al, 2012).  

Gen C yang mengkode protein inti (HBcAg) dan HBeAg, gen P 

yang mengkode enzim polimerase yang digunakan untuk replikasi virus, 

dan terakhir gen X yang mengkode protein X (HBx), yang memodulasi 

sinyal sel host secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi 

ekspresi gen virus ataupun host, dan belakangan ini diketahui berkaitan 

dengan terjadinya kanker hati (Hardjoeno, 2007). 

 

Gambar 2. Struktur Virus Hepatitis B (Sumber: Hunt, 2011) 
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3. Epidemiologi 

Virus hepatitis B merupakan penyebab utama penyakit karena 

menyebabkan penyakit hati kronis dan hepatoma di seluruh dunia. 

Terdapat 10.000 infeksi HBV baru per tahun yang didapat di Inggris. 

Lima sampai sepuluh persen pasien gagal untuk sembuh dari infeksi 

dan menjadi karier, hal ini lebih mungkin pada orang dengan imunitas 

terganggu. Diperkirakan bahwa hampir 200 juta orang di seluruh dunia 

adalah karier.  

Infeksi kronis lebih sering dialami bayi dan anak-anak dibanding 

orang dewasa. Mereka yang tertular dengan kronis bisa menyebarkan 

virus hepatitis B pada orang lain, sekalipun jika mereka tidak tampak 

sakit. Hingga 1,4 juta penduduk Amerika mungkin menderita infeksi 

Hepatitis B yang kronis. Pada tahun 2009, sekitar 38.000 orang tertular 

hepatitis B (Mustofa & Kurniawaty, 2013).  

Virus hepatitis B mudah tersebar melalui kontak dengan darah 

atau cairan tubuh lainnya dari orang yang tertular. Angka infeksi dan 

karier lebih tinggi pada kelompok tertutup di mana darah atau cairan 

tubuh lainnya disuntikkan, ditelan, atau dipajankan ke membran 

mukosa. Jadi, anak-anak dalam panti cacat mental, pasien 

hemodialisis, dan penyalah guna obat intravena akan memiliki angka 

karier lebih tinggi (5-20%). Wabah dapat terjadi dalam kelompok ini 

serta melalui ahli bedah dan dokter gigi yang terinfeksi (WHO, 2012).  
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Prevalensi infeksi HBV secara kronis di dunia terbagi menjadi 

tiga area, yaitu tinggi (lebih dari 8%), intermediet (2-8%), dan rendah 

(kurang dari 2%). Asia Tenggara merupakan salah satu area endemik 

infeksi HBV kronis yang tinggi. Sekitar 70-90% dari Populasi terinfeksi 

HBV sebelum usia 40 tahun, dan 8-20% lainnya bersifat karier (WHO, 

2012). Indonesia termasuk negara endemik hepatitis B dengan jumlah 

yang terjangkit antara 2,5% sampai 36,17% dari total jumlah penduduk 

(Hazim, 2010). Data WHO pada tahun 2015, hanya sebagian kecil dari 

mereka yang terinfeksi HBV telah diuji dan mengetahui status mereka, 

9% orang yang hidup dengan HBV (22 juta) (WHO, 2017). 

4. Occult Hepatitis B infection (OBI) 

Beberapa definisi untuk OBI telah diajukan oleh banyak penulis. 

Bremer dkk menekankan bahwa istilah "infeksi virus hepatitis B 

tersamari" telah diperkenalkan untuk menggambarkan sebuah pola 

dengan adanya HBV DNAyang replikasi-kompeten di hati namun tanpa 

HBsAg terdeteksi dalam serum. Hal ini sering terjadi setelah 

penghilangan HBsAg secara progresif di tahun-tahun setelah infeksi 

dan berlanjut pada pembawa tingkat rendah. Fase awal infeksi HBV 

sebelum munculnya HBsAg tidak dianggap OBI, karena infeksi akhirnya 

tidak bersifat okultisme. 

Definisi yang lebih spesifik diberikan oleh Allain (2005), yang 

mendefinisikan OBI sebagai adanya HBV DNA tanpa HBsAg, dengan 

atau tanpa adanya antibodi HBV di luar periode jendela fase akut. Hal 
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ini sesuai dengan temuan Gerlich dkk yang mengidentifikasi dua donor 

darah yang sumbangannya menguji HBsAg dan HBV DNA negatif, 

namun menularkan HBV. Keduanya kemudian mengembangkan 

HBsAg dan hepatitis akut. Telah dikonfirmasi bahwa kasus tersebut 

adalah OBI sementara dan tidak boleh dianggap OBI yang benar. OBI 

yang benar tetap HBsAg-negatif selama kursus berlangsung. Namun 

demikian, sebuah lokakarya internasional tahun 2008 tentang infeksi 

virus hepatitis B (HBV) tersembunyi, yang disahkan oleh Asosiasi Eropa 

untuk Studi Hati (EASL), serta The Taormina Consensus Conference 

pada tahun 2008, mendefinisikan OBI dengan adanya HBV DNA di hati 

individu yang menguji HBsAg-negatif dengan tes yang ada saat ini dan 

memperkenalkan nilai cut-off untuk HBV DNAserum (<200 IU / mL). 

Oleh karena itu, kasus yang kadar serum HBV DNAnya sebanding 

dengan yang berbeda Infeksi HBV secara serologis terbukti umumnya 

disebabkan oleh infeksi mutan escape HBV dan harus diberi label 

sebagai "palsu" OBI. Seperti yang dikonfirmasi oleh Hollinger dkk, 

definisi ini menyiratkan bahwa klon virus menular mungkin ada. Namun, 

deteksi HBV DNA tidak selalu sesuai dengan infektivitas atau jumlah 

virus progeni HBV yang dilepaskan dari hepatosit. 

5. Penularan dan Faktor Resiko 

Cara penularan HBV pada anak-anak, remaja, dan orang 

dewasa dapat terjadi melalui beberapa cara, yaitu kontak dengan darah 

atau komponen darah dan cairan tubuh yang terkontaminasi melalui 



13 
 

kulit yang terbuka seperti gigitan, sayatan, atau luka memar. Virus 

dapat menetap di berbagai permukaan benda yang berkontak 

dengannya selama kurang lebih satu minggu, seperti ujung pisau cukur, 

meja, noda darah, tanpa kehilangan kemampuan infeksinya. Virus 

hepatitis B tidak dapat melewati kulit atau barier membran mukosa, dan 

sebagian akan hancur ketika melewati barier. Kontak dengan virus 

terjadi melalui benda-benda yang bisa dihinggapi oleh darah atau 

cairan tubuh manusia, misalnya sikat gigi, alat cukur, atau alat 

pemantau dan alat perawatan penyakit diabetes. Resiko juga 

didapatkan pada orang yang melakukan hubungan seks tanpa 

pengaman dengan orang yang tertular, berbagi jarum saat 

menyuntikkan obat, dan tertusuk jarum bekas (WHO, 2012; Mustofa & 

Kurniawaty, 2013).  

Virus dapat diidentifikasi di dalam sebagian besar cairan tubuh 

seperti saliva, cairan semen, ASI, dan cairan rongga serosa merupakan 

penyebab paling penting misalnya ascites. Kebanyakan orang yang 

terinfeksi tampak sehat dan tanpa gejala, namun bisa saja bersifat 

infeksius (WHO, 2012).  

Virus hepatitis B adalah virus yang berukuran besar dan tidak 

dapat melewati plasenta sehingga tidak menginfeksi janin kecuali jika 

telah ada kerusakan atau kelainan pada barier maternal-fetal seperti 

pada amniosintesis. Namun wanita hamil yang terinfeksi HBV tetap 

dapat menularkan penyakit kepada bayinya saat proses kelahiran. Bila 
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tidak divaksinasi saat lahir akan banyak bayi yang seumur hidup 

terinfeksi HBV dan banyak yang berkembang menjadi kegagalan hati 

dan kanker hati di masa mendatang (WHO, 2012). 

Hepatitis B adalah satu-satunya penyakit menular yang dapat 

diproteksi dengan vaksin. Darah bersifat infektif saat beberapa minggu 

sebelum onset gejala pertama dan selama fase akut. Sifat infektif pada 

orang yang mengalami infeksi kronis bervariasi mulai dari infeksius 

tinggi (HBeAg positif) sampai sedikit infeksius (anti-Hbe positif). Semua 

orang beresiko terinfeksi. Hanya orang yang telah divaksinasi lengkap 

atau orang yang punya antibodi anti-HBs setelah terinfeksi HBV yang 

kebal terhadap infeksi HBV. Pasien yang banyak mengalami infeksi 

menetap oleh HBV adalah orang dengan immunodefisiensi kongenital 

atau didapat termasuk infeksi HIV, orang dengan immunosupresi, dan 

pasien yang menjalani terapi obat immunosupresif seperti steroid serta 

orang yang menjalani perawatan hemodialisis. Infeksi HBV kronis 

terjadi pada 90% janin yang terinfeksi saat kelahiran, 25-50% anak-

anak usia 1-5 tahun, dan 1-5% pada anak usia lebih dari 5 tahun dan 

dewasa (WHO, 2012). 

6. Patogenesis 

 Masa inkubasi infeksi HBV bervariasi, yaitu sekitar 45-120 hari, 

dengan rerata 60-90 hari. Variasi tersebut tergantung jumlah virus yang 

menginfeksi, cara penularan, dan faktor host (WHO, 2012). Sel hati 

manusia merupakan target organ bagi virus hepatitis B. Virus ini mula-
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mula melekat pada reseptor spesifik di membran sel hati kemudian 

mengalami penetrasi ke dalam sitoplasma sel hati. Dalam sitoplasma, 

HBV melepaskan mantelnya sehingga melepaskan nukleokapsid. 

Selanjutnya nukleokapsid akan menembus dinding sel hati (Mustofa & 

Kurniawaty, 2013). Kemudian HBV DNA ditransport ke nukleus sel 

pejamu. Di nukleus, DNA membentuk covalently closed circular (ccc) 

yang disajikan sebagai bahan untuk transkripsi (Lee et al, 2012). Hasil 

transkripsi dan translasi virus di dalam hepatosit akan memproduksi 

protein-protein virus seperti protein surface, core, polimerase, dan 

protein X. Protein tersebut akan dibungkus oleh retikulum endoplasma 

dan dikeluarkan dari hepatosit sebagai antigen, salah satunya yaitu 

HBsAg (Ganem & Prince, 2004).  
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Gambar 3. Patogenesis infeksi virus hepatitis B  
(Sumber: Dienstag, 2008) 

HBsAg tidak hanya diproduksi dari cccDNA, tetapi juga berasal 

dari rentetan HBV DNA pada antigen permukaan open-reading frame 

(ORF) yang berintegrasi dengan genome hepatosit. HBsAg diproduksi 

dalam jumlah banyak dan bersirkulasi di serum pada individu yang 

terinfksi HBV (Hadziyannis, 2013). Secara teori, cccDNA merupakan 

indikator terbaik dalam aktivitas transkripsi HBV di hepatosit. Level 

HBsAg berhubungan dengan level cccDNA (Lee, 2012). 

Antigen HBV diekspresikan pada permukaan hepatosit dan 

melalui antigen presenting cell (APC) akan dipresentasikan kepada sel 

T helper. Sel T helper yang teraktivasi akan meningkatkan 
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pembentukan sel B yang distimulasi antigen menjadi sel plasma 

penghasil antibodi dan meningkatkan aktivasi sel T sitotoksik. Sel T 

sitotoksik bersifat menghancurkan secara langsung hepatosit yang 

terinfeksi. Hal ini yang diperkirakan menjadi penyebab utama kerusakan 

hepatosit. Sel T sitotoksik juga dapat menghasilkan interferon-γ dan 

tumor necrosis factor alfa (TNF-α) yang memiliki efek antivirus tanpa 

menghancurkan sel target (Ganem & Prince, 2004). 

 

Gambar 4. Respon imun terhadap virus hepatitis B 
(Sumber: Ganem & Prince, 2004) 

Apabila seseorang terinfeksi virus hepatitis B akut maka tubuh 

akan memberikan tanggapan kekebalan. Ada tiga kemungkinan 

tanggapan kekebalan yang diberikan oleh tubuh terhadap virus hepatitis 

B pasca periode akut. Kemungkinan pertama, jika tanggapan kekebalan 

tubuh adekuat maka akan terjadi pembersihan virus, pasien sembuh. 

Kedua, jika tanggapan kekebalan tubuh lemah maka pasien tersebut 

akan menjadi karier inaktif. Ketiga, jika tanggapan tubuh bersifat 
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intermediate maka penyakit terus berkembang menjadi hepatitis B 

kronis (Hazim, 2010). Pada hepatitis B kronik, HBsAg menetap selama 

lebih dari 6 bulan tanpa pembentukan antibodi anti-HBs ialah karena 

respon imun terutama sel T sitotoksik terhadap virus lemah sehingga 

produksi HBsAg ke sirkulasi berlebihan dan anti-HBs tidak terdeteksi 

(Ganem & Prince, 2004). 

7. Manifestasi Klinis 

Infeksi HBV memiliki manifestasi klinik yang berbeda-beda 

bergantung pada usia pasien saat terinfeksi, status imun, dan derajat 

penyakit. Fase inkubasi yang terjadi selama 6-24 minggu, gejala yang 

timbul pada pasien dapat merasa tidak baik atau dengan mungkin mual, 

muntah, diare, anoreksia, dan sakit kepala. Pasien dapat menjadi 

kekuningan, demam ringan, dan hilang nafsu makan. Terkadang infeksi 

HBV tidak ada kekuningan dan gejala yang nyata yang dapat 

diidentifikasi dengan deteksi biokimia atau serologi virus spesifik pada 

darah penderita (WHO, 2012). 

Perjalanan penyakit hepatitis B dapat berkembang menjadi 

hepatitis akut maupun hepatitis kronis. Hepatitis B akut terjadi jika 

perjalanan penyakit kurang dari 6 bulan sedangkan hepatitis B kronis 

bila penyakit menetap, tidak menyembuh secara klinis atau 

laboratorium, atau pada gambaran patologi anatomi selama 6 bulan. 

Hepatitis B akut memiliki onset yang perlahan yaitu ditandai dengan 

gejala hilang nafsu makan, diare dan muntah, letih (malaise), rasa sakit 
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pada otot, tulang sendi, demam ringan, dan rasa tidak nyaman pada 

perut bagian atas (Mustofa & Kurniawaty, 2013).  

Setelah 2-6 hari urin menjadi gelap, tinja menjadi lebih pucat, 

dan timbul ikterus. Sindrom demam, atralgia, artritis, dan ruam urtikaria 

atau makulopapular terjadi pada 10% pasien sebelum onset ikterus. 

Pada anak-anak, sindrom ini mungkin lebih jelas dan disebut 

akrodermatitis papular (sindrom Gianotti). Biasa terjadi hepatomegali 

yang nyeri tekan dan licin serta splenomegali pada 15% kasus. 

Penyakit yang akut lebih sering terjadi pada orang dewasa (Hazim, 

2010).  

Banyak pasien dewasa pulih secara komplit dari infeksi HBV, 

namun 5-10% akan tidak total bersih dari virus akibat gagal 

memberikan tanggapan imun yang adekuat sehingga terjadi infeksi 

hepatitis B persisten, dapat bersifat karier inaktif atau hepatitis kronis 

yang tidak menunjukkan gejala, tapi infeksi ini tetap menjadi sangat 

serius dan dapat mengakibatkan kerusakan hati atau sirosis, kanker 

hati dan kematian (WHO, 2012; Hazim, 2010). 

 

Gambar 5. Spektrum dari penyakit hati setelah terinfeksi HBV (Chisari 
FV and Ferrari C, et al (1997)); 745-778, with permission 

(http://lww.com) 

http://lww.com/
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Banyaknya jumlah virus yang menginfeksi dan usia pasien yang 

terinfeksi merupakan faktor penting yang menentukan hepatitis B akut 

atau kronis. Hanya sedikit proporsi infeksi HBV akut yang terlihat 

secara klinis. Kurang dari 10% anak dan 30-50% dewasa dengan 

infeksi HBV akut yang mengalami penyakit ikterik. Banyak kasus 

hepatitis B akut yang subklinik, dan <1% kasus yang simptomatik ialah 

fulminan. Bentuk akut sering mengalami perbaikan spontan setelah 4-8 

minggu sakit. Banyak pasien mengalami perbaikan tanpa akibat yang 

signifikan dan tanpa rekuren (WHO, 2012). 

8. Diagnosis 

Diagnosis ditegakkan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, 

laboratorium, dan penunjang. Dari anamnesis umumnya tanpa keluhan, 

perlu digali riwayat transmisi seperti pernah transfusi, seks bebas, dan 

riwayat sakit kuning sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik bisa 

didapatkan hepatomegali (Mustofa & Kurniawaty, 2013). Fase ikterik 

pada hepatitis virus akut dimulai biasanya pada sepuluh hari dari gejala 

awal dengan tanda urin gelap, diikuti kekuningan pada membran 

mukosa, konjungtiva, sklera, dan kulit. Sekitar 4-12 minggu setelahnya, 

kekuningan menghilang dan perbaikan penyakit dengan pembangunan 

antibodi protektif yang natural (anti-HBs) pada 95% dewasa (WHO, 

2012).  
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Penanda imunologi Hepatitis B adalah dengan mendeteksi 

antigen dan antibodi spesifik virus hepatitis B. Antigen pertama yang 

muncul adalah antigen surface (HBsAg). Antigen ini muncul dua minggu 

sebelum timbul gejala klinik, menandakan bahwa penderita dapat 

menularkan HBV ke orang lain, dan biasanya menghilang pada masa 

konvalesen dini. Apabila virus aktif bereplikasi di hepatosit, maka 

penanda yang selanjutnya muncul adalah antigen envelope (HBeAg). 

Terdeteksinya antigen ini menandakan bahwa orang tersebut dalam 

keadaan sangat infeksius dan selalu ditemukan pada semua infeksi 

akut. Titer HBeAg berkorelasi dengan kadar HBV DNA (Price & Wilson, 

2005).  

Antigen lain yaitu antigen core (HBcAg) yang hanya ada di dalam 

hepatosit sehingga tidak dapat dideteksi dalam serum. Namun yang 

bisa dideteksi yaitu antibodi terhadap antigen tersebut. Antibodi ini 

dapat terdeteksi segera setelah timbul gambaran klinis hepatitis dan 

menetap untuk seterusnya. Antibodi ini merupakan penanda kekebalan 

yang paling jelas didapat dari infeksi HBV, bukan dari vaksinasi. 

Antibodi ini terbagi menjadi fragmen IgM dan IgG yang merupakan 

penanda untuk mendeteksi infeksi baru atau infeksi yang sudah lama. 

IgM anti-HBc terlihat pada awal infeksi dan bertahan lebih dari 6 bulan. 

Sedangkan adanya predominansi antibodi IgG anti-HBc menunjukkan 

kesembuhan dari infeksi HBV secara alamiah di masa yang sudah lama 

(6 bulan) atau infeksi HBV kronis (Price & Wilson, 2005). 
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Gambar 6. Imunologi infeksi HBV akut 
(Sumber: Roche Diagnostic, 2011). 

 

Gambar 7. Imunologi infeksi HBV kronis 
(Sumber: Roche Diagnostic, 2011). 

Antibodi terhadap HBeAg (anti-HBe) muncul pada hampir semua 

infeksi HBV dan berkaitan dengan hilangnya virus-virus yang 

bereplikasi dan menurunnya daya tular. Antibodi terhadap HBsAg (anti-

HBs) akan terjadi setelah infeksi alamiah atau dapat ditimbulkan oleh 

imunisasi. Antibodi ini timbul setelah infeksi membaik dan berguna 

untuk memberikan kekebalan jangka panjang. Hepatitis akut memiliki 

window periode, yaitu saat HBsAg sudah tidak terdeteksi namun anti-

HBs belum terbentuk. Antibodi anti-HBs mulai dihasilkan pada minggu 
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ke-32, sedangkan HBsAg sudah tidak ditemukan sejak minggu ke-24 

(Price & Wilson, 2005).  

Infeksi HBV secara akut memiliki dua fase siklus yaitu fase 

replikasi dan fase integratif. Pada fase replikasi, kadar HBsAg (hepatitis 

B surface antigen), HBV DNA, HBeAg, aspartate aminotransferase 

(AST) dan alanine aminotransferase (ALT) serum akan meningkat, 

sedangkan kadar anti-HBs dan anti HBe masih negatif (Hazim, 2010). 

Peningkatan aminotransferase terutama ALT memiliki nilai yang 

bervariasi mulai dari ringan-sedang dengan peningkatan 3-10 kali lipat 

hingga peningkatan tajam lebih dari 100 kali lipat. Pada lebih dari 90% 

pasien terjadi peningkatan ALT dari normal menjadi 200 IU/ml. Selain 

itu juga terjadi peningkatan bilirubin serum, albumin, gammaglobulin 

meningkat ringan, dan waktu protrombin memanjang (WHO, 2012).  

Pada fase integratif keadaan sebaliknya terjadi, HBsAg, HBV 

DNA, HBeAg dan ALT/AST menjadi negatif/normal, sedangkan antibodi 

terhadap antigen yaitu anti HBs dan anti HBe menjadi positif 

(serokonversi). Keadaan demikian banyak ditemukan pada penderita 

hepatitis B yang terinfeksi pada usia dewasa di mana sekitar 95-97% 

infeksi hepatitis B akut akan sembuh karena imunitas tubuh dapat 

memberikan tanggapan adekuat (Hazim, 2010).  

Hepatitis B kronis ditandai dengan HBsAg positif lebih dari 6 

bulan di dalam serum, tingginya kadar HBV DNA dan berlangsungnya 

proses nekroinflamasi kronis hati. Karier HBsAg inaktif diartikan sebagai 
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infeksi HBV persisten hati tanpa nekroinflamasi. Sedangkan hepatitis B 

kronis eksaserbasi adalah keadaan klinis yang ditandai dengan 

peningkatan intermiten ALT lebih dari 10 kali batas atas nilai normal 

(Hazim, 2010).  

Menurut WHO (2012), terdapat tiga fase replikasi virus yang 

terjadi selama infeksi HBV terutama pada pasien dengan hepatitis B 

kronis, yaitu: 

a. Fase replikasi tinggi. Pada tahap ini HBsAg, HBeAg, dan DNA virus 

dapat terdeteksi di serum. Kadar aminotransferase meningkat, dan 

aktivitas inflamasi nyata secara histologis. Pada fase ini, resiko 

menjadi sirosis tinggi.  

b. Fase replikasi rendah. Tahap ini mulai hilangnya HBeAg, menurun 

atau hilangnya konsentrasi HBV DNA, dan mulai tampak anti-Hbe. 

Secara histologis tampak penurunan aktivitas inflamasi yang jelas. 

Pemeriksaan serologi mengalami serokonversi seperti HBV DNA 

dan HBeAg mulai tergantikan oleh antibodi.  

c. Fase nonreplikasi. Penanda replikasi virus tidak ada dan inflamasi 

berkurang.  

Pemeriksaan DNA dari virus diperlukan sebagai pertanda yang 

paling sensitif terhadap replikasi virus serta menunjukkan derajat 

penularan yang tinggi. HBV DNA dapat dijumpai pada serum dan hati 

setelah HBsAg menghilang, khususnya pada pasien dalam terapi 

antiviral, sebagai indikator yang baik untuk kadar viremia dan pada 
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beberapa penelitian berkorelasi dengan kadar transaminase serum 

serta paralel dengan HBsAg (Yeh, 2012). Karier hepatitis B merupakan 

individu dengan hasil pemeriksaan HBsAg positif pada sedikitnya dua 

kali pemeriksaan yang berjarak 6 bulan, atau hasil pemeriksaan HBsAg 

positif tetapi IgM anti-HBc nya negatif dari satu spesimen tunggal (Price 

& Wilson, 2005). 

Pemeriksaan penunjang lainnya yang dapat membantu 

diagnosis hepatitis B adalah ultrasonografi abdomen di mana tampak 

gambaran hepatitis kronis. Biopsi hati dapat menunjukkan gambaran 

peradangan dan fibrosis hati (Mustofa & Kurniawaty, 2013). Tujuan 

pemeriksaan histologi adalah untuk menilai tingkat kerusakan hati, 

menyisihkan diagnosis penyakit hati lain, prognosis dan menentukan 

manajemen anti viral. Salah satu metode penilaian biopsi yang sering 

digunakan adalah dengan Histologic Activity Index score (Hazim, 2010).  

9. Metode Diagnostik HBsAg  

Deteksi virus hepatitis B dapat dilakukan dengan beberapa 

metode pemeriksaan, yaitu serologi dan Polymerase Chain Reaction 

(PCR). Uji serologi antara lain menggunakan metode Enzyme 

Immunoassay (EIA), Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA), 

Enzyme Linked Flouroscent Assay (ELFA), Immunochromatography 

Test (ICT) atau rapid test, Radio Immunoassay (RIA), dan 

Chemiluminescent microparticle Immunosorbent Assay (ELISA). 
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Sedangkan untuk mendeteksi DNA virus dapat digunakan PCR (Lin et 

al., 2008).  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Elise, RIA 

merupakan metode deteksi HBsAg yang paling sensitif dan paling 

spesifik pada tahun 1977. Seiring perkembangan teknologi, dilakukan 

penelitian dalam mendeteksi HBsAg menggunkan ELISA yang 

dibandingkan hasilnya dengan RIA. Didapatkan bahwa ELISA memiliki 

peralatan yang lebih murah, tidak menggunakan radioisotop, dan 

reagennya stabil dengan sensitifitas yang cukup baik jika dibandingkan 

dengan RIA.  

Rapid test merupakan metode ICT untuk mendeteksi HBsAg 

secara kualitatif yang ditampilkan secara manual dan memerlukan 

pembacaan dengan mata. Tes ini sudah secara luas digunakan dalam 

mendiagnosis dan skrining penyakit infeksi di negara berkembang. 

Tujuan adanya pemeriksaan HBsAg menggunakan rapid test ini adalah 

untuk mendeteksi kadar rendah antigen target yang ada pada darah 

dengan pasien asimptomatik. Terdapat beberapa jenis rapid test yang 

telah diakui keakuratannya, seperti Determine HBsAg yang memiliki 

sensitifitas 98,92% dan spesifisitas 100%, serta DRW-HBsAg yang 

memiliki sensitifitas 99,46% dan spesifisitas 99,2% (Lin et al., 2008)  

Imunokromatografi test atau rapid test dapat disebut juga dengan 

uji strip. Metode ini tidak memerlukan peralatan untuk membaca 

hasilnya, tetapi cukup dilihat dengan kasat mata, sehingga jauh lebih 



27 
 

praktis. Prinsip dari metode ini adalah jika terdapat HBsAg pada serum 

sampel, maka antigen tersebut akan membentuk kompleks dengan 

koloid emas anti-HBs terkonjugasi pada strip. Cairan tersebut akan 

berpindah melewati membran nitroselulose dan berikatan dengan 

antibodi anti-HBs kedua yang immobilisasi pada membran, sehingga 

membentuk garis merah yang dapat dilihat. Apabila hasil test reaktif 

maka alat akan menunjukkan dua garis berwarna, yaitu pada area tes 

(P=positif) dan area kontrol (C=kontrol). Apabila hanya satu warna yang 

tergambar pada area kontrol, maka interpretasinya yaitu nonreaktif. 

Sedangkan jika tidak ada warna yang terbentuk, maka pemeriksaan 

tersebut tidak valid.  

Rapid Test HBsAg dapat disimpan dalam suhu antara 4-30°C 

dan tidak boleh dibekukan. Stabilitas kit dapat bertahan selama 18 

bulan. Sebelum digunakan, biarkan reagen pada suhu kamar dan harus 

digunakan secepatnya setelah kit dibuka dari pak. Pembacaan hasil 

ditunggu sampai 30 menit. 

Immunoassay adalah sebuah tes biokimia yang mengukur 

konsentrasi suatu substansi dalam cairan, biasanya berupa serum 

darah dengan melihat reaksi antibodi terhadap antigennya. Metode 

ELISA merupakan salah satu tes immunosorbent Assay yang paling 

peka dengan ketelitian dan ketepatan anallisis yang baik dengan 

rentang pengukuran yang luas. Metode ini dapat mengukur reaktif 
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HBsAg secara kuantitatif dan memberikan hasil yang akurat (Zacher, 

2011).  

10. Komplikasi 

Prevalensi berkembang menjadi hepatitis fulminan sebesar 0,5-

1%, mengalami penyembuhan pada hepatitis kronis persisten sebesar 

>90%, hepatitis kronis aktif <10% dan menjadi sirosis hati sekitar 1% 

kasus. Setiap tahun, kira-kira 2000-4000 orang di Amerika meninggal 

akibat penyakit sirosis atau kanker hati akibat hepatitis B (Mustofa & 

Kurniawaty, 2013).  

Menurut Mandal dan Wilkins (2006), komplikasi hepatik dapat 

terjadi hepatitis fulminan, hepatitis kronik aktif, hepatitis kronik 

persisten, sirosis hepatis, hepatitis kolestatik dan hepatitis relaps, serta 

Hepatoma. Karier-kronis terjadi pada 10% kasus dan terkait dengan 

hepatitis kronis ringan (70%) atau aktif (30%) pada biopsi hati. Progresi 

ke arah sisrosis atau hepatoma terjadi pada 25-30% karier kronis; ini 

lebih mungkin terjadi pada pasien dengan tingkat replikasi yang tinggi 

(karier HBeAg atau kadar HBV DNA yang tinggi). Komplikasi 

ekstrahepatik seperti anemia aplastik, anemia hemolitik, 

trombositopeni, Sindrom Guillain-Barre (GBS), ensephalomielitis, 

sindrom pasca hepatitis (sindrom kelelahan kronis), glomerulonefritis, 

dan vaskulitis. 
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11. Pengobatan 

Menurut Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia (PPHI) tahun 

2006, tujuan utama dari pengobatan hepatitis B kronik adalah untuk 

mengeliminasi atau menekan secara permanen HBV. Hal ini akan 

mengurangi patogenitas dan infektivitas, dan akhirnya menghentikan 

atau mengurangi nekroinflamasi hati. Dalam istilah klinis, tujuan jangka 

pendek adalah mengurangi inflamasi hati, mencegah terjadinya 

dekompensasi hati, menghilangkan HBV DNA (dengan serokonversi 

HBeAg ke anti-HBe pada pasien HBeAg positif) dan normalisasi ALT 

pada akhir atau 6-12 bulan setelah akhir pengobatan. Tujuan jangka 

panjang adalah mencegah terjadinya hepatitis flare yang dapat 

menyebabkan dekompensasi hati, perkembangan ke arah sirosis 

dan/atau karsinoma hepatoselular, dan pada akhirnya memperpanjang 

usia.  

Tidak ada terapi spesifik untuk infeksi HBV akut. Penggunaan 

adrenokortikosteroid untuk manajemen hepatitis B akut yang belum 

komplikasi tidak diindikasikan karena tidak ada efek perbaikan 

terhadap proses penyakit yang mendasarinya dan dapat meningkatkan 

angka relaps. Pengobatan awal hepatitis B akut dengan steroid dapat 

membuat infeksi menjadi menetap. Terapi hepatitis B akut seharusnya 

adalah suportif dan memelihara kenyamanan dan keseimbangan 

nutrisi yang adekuat. Pada hepatitis B akut, tirah baring merupakan 

pengobatan utama (WHO, 2012).  



30 
 

Terapi kortikosteroid digunakan pada pasien hepatitis kronis 

aktif yang simptomatik, HBsAg negatif, dan yang memiliki lesi histologi 

yang parah pada biopsi hati. Pada hepatitis B kronis, pengobatan 

dapat berupa antivirus atau melalui peningkatan sistem imun. Alfa-

interferon memperkuat aktvitas sel T dalam melawan hepatosit 

terinfeksi (WHO, 2012). Lamivudine menunjukkan efektifitas supresi 

HBV DNA, normalisasi ALT, dan perbaikan secara histologi baik pada 

HBeAg positif dan HBeAg negatif atau HBV DNA positif. Pada 

penderita dengan HBeAg positif yang diterapi selama satu tahun 

dengan lamivudine dengan dosis 100 mg per hari menghasilkan 

serokonversi menjadi anti-HBe. Lamivudin memiliki keuntungan yaitu 

sama aktifnya baik pada muatan precore maupun pada strain virus liar. 

Lamivudin dapat menimbulkan resistensi pada pasien yang tidak 

memiliki serokonversi dalam 1 tahun (PPHI, 2006).  

Adefovir dipivoxil adalah nukleosida analog dari adenosin 

monofosfat setelah menjadi bentuk aktifnya akan bekerja langsung 

menghambat DNA polimerase dengan tempat ikatan yang berbeda 

dengan lamivudin. Adefo difosfat bekerja menghambat HBV 

polimerase dengan berkompetisi langsung dengan substrat endogen 

deoksiadenosin trifosfat dan setel, berintegrasi dengan HBV DNA 

sehingga pembentukan rantai DNA virus hepatitis B terhenti. Terapi 

dengan adefovir dipivoxil terbukti memberikan perbaikan histologis 

yang sangat bermakna pada kelompok penderita hepatitis B dengan 
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hasil serokonversi HBeAg, penurunan HBV DNA maupun normalisasi 

ALT yang jauh lebih tinggi dibandingkan plasebo. Penggunaan 

adefovir dipivoxil dapat dipertimbangkan sebagai pilihan untuk 

pengobatan hepatitis B pada kasus baru maupun yang sudah resisten 

serta terbukti sebagai penyelamat dalam pengobatan dengan 

lamivudine. Dosis yang dianjurkan untuk penggunaan adefovir adalah 

10 mg per-hari. Efek samping penggunaan adefovir jika digunakan 

dosis tinggi yaitu sebesar 30 mg per-hari adalah gagal ginjal (PPHI, 

2006). 

Selain itu, terdapat bukti baru bahwa pengobatan dengan 

interferon selama 12 bulan dapat memperbaiki angka serokonversi 

HBeAg. Penderita hepatitis anak dengan ALT tinggi memberikan 

respons terhadap interferon alfa (IFN-α) dengan angka keberhasilan 

yang sama dengan orang dewasa. Lama terapi interferon adalah 4 

hingga 6 bulan. Penggunaan interferon dapat menimbulkan efek 

samping berupa sindrom menyerupai influenza, supresi sumsum 

tulang, depresi, dan alopesia. Interferon tidak boleh diberikan pada 

pasien dengan sirosis karena dapat terjadi perburukan fungsi hati 

(PPHI, 2006).  

Pegylated interferon memiliki mekanisme kerja ganda yaitu 

sebagai imunomodulator dan antivirus. Sebagai imunomodulator, 

pegylated interferon akan mengaktivasi makrofag, sel natural killer 

(NK), dan limfosit T sitotoksik serta memodulasi pembentukan antibodi 
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yang akan meningkatkan respon imun hospes untuk melawan virus 

hepatitis B. Sedangkan aktivitas antivirus dilakukan dengan 

menghambat replikasi virus hepatitis B secara langsung melalui 

aktivasi endo-ribonuklease, elevasi protein kinase, dan induksi 2’, 5’-

oligodenylate synthetase. Pada saat ini yang telah diterima sebagai 

obat untuk hepatitis B Kronis adalah pegylated interferon α-2a (PPHI, 

2006).  

Pada kasus hepatitis fulminan diperlukan perawatan intensif. 

Terapi transplantasi hati dapat mengalami komplikasi akibat 

kemungkinan reinfeksi cangkok dari lokasi ekstrahepatik. Transplantasi 

hati untuk penyakit hati dekompensata tahap akhir dapat berhasil pada 

pasien tertentu, meskipun reinfeksi hati dari ekstrahepatik hampir 

selalu terjadi. Supresi replikasi virus pada saat ini penting untuk 

melindungi dari hepatitis pasca transplantasi (PPHI, 2006).  

12. Prognosis 

Mortalitas keseluruhan dari HBV akut adalah 1-3%, namun 25-

30% pasien karier kronis akan mengalami hepatitis kronis dengan 

nekroinflamasi, 25% dari pasien tersebut akan mengalami sirosis 

dan/atau hepatoma. Median harapan hidup setelah onset sirosis 

dekompensata adalah kurang dari 5 tahun dan 1-3% berkembang 

menjadi hepatoma setiap tahun (PPHI, 2006).  

Menurut WHO tahun 2012, prognosis tidak pasti, terutama pada 

infeksi awal yang berkembang menjadi fulminan yang merupakan 
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kasus fatal pada nekrosis hepatitis akut. Pada anak jarang terjadi 

penyakit klinis yang akut, tetapi kebanyakan anak yang terinfeksi 

sebelum usia tujuh tahun akan mengalami karier kronis. Uji HBV 

universal pada wanita hamil sudah terjadi di banyak bagian dunia, 

namun tetap sub optimal dirangkaian terbatas sumber daya. 

Merangkum pedoman WHO mengenai pencegahan infeksi HBV pada 

bayi baru lahir, namun strategi pencegahan yang paling penting adalah 

memberikan vaksin hepatitis B dosis pertama sesegera mungkin 

setelah kelahiran, sebaiknya dalam 24 jam diikuti paling tidak dua kali 

tepat waktu dosis berikutnya (WHO, 2017). 

 

B. Kerangka Teori 

Hepatitis B pada ibu hamil dapat memberi dampak diantaranya 

adalah pada janin yang dikandung.. Penyakit hati yang disebabkan oleh 

virus hepatitis B ini merupakan famili hepadnavirus yang dapat 

menyebabkan peradangan hati akut atau kronis yang dapat berlanjut 

menjadi sirosis hati atau kanker hati (Said ZNA. 2011). 

Hepatitis B pada ibu hamil yang memiliki faktor risiko penularan 

seperti pernah mendapat transfusi darah, tato, tindik, imunisasi massal, 

berganti-ganti pasangan seksual, petugas medis, penyalahgunaan obat-

obat suntik, ada anggota keluarga yang menderita infeksi HBV, atau 

tinggal di daerah endemisitas tinggi. 
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 Hepatitis B Virus memiliki tiga antigen spesifik, yaitu antigen 

surface, envelope, dan core. HBsAg merupakan kompleks antigen yang 

ditemukan pada permukaaan HBV, HBcAg merupakan antigen spesifik 

yang berhubungan dengan inti HBV yang terdeksi secara rutin dalam 

serum penderita infeksi HBV karena hanya ada di hepatosit. HBeAg 

merupakan antigen yang lebih dekat hubungannya dengan nukleokapsid 

HBV yang bersirkulasi sebagai protein yang larut dalam serum (Price & 

Wilson, 2005). 

Diagnosis dan skrining yang paling penting pada infeksi HBV 

adalah HBsAg, karena antigen ini adalah indikator yang paling cepat 

dapat dideteksi pada pasien yang terinfeksi HBV. Pada OBI, yaitu adanya 

HBV DNA tanpa HBsAg, dengan atau tanpa adanya antibody HBV diluar 

periode jendela fase akut. Hasil deteksi terhadap keberadaan HBsAg jika 

positif, pasien terinfeksi HBV. Tes ulang setelah enam bulan akan 

menentukan apakah infeksi telah teratasi atau kronis jika hasil negatif, 

infeksi HBV akut abaikan dan dilanjutkan dengan deteksi Anti-HBs. 

Pada deteksi Anti-HBs jika positif, pasien dianggap kebal terhadap 

HBV (baik karena terselesaikannya infeksi atau vaksinasi) dan jika negatif, 

pasien tidak memiliki kekebalan terhadap HBV yang dilanjutkan dengan 

deteksi Anti-HBc. Pada Anti-HBc dalam kasus yang jarang terjadi, anti-

HBc mungkin satu-satunya penanda HBV yang terdeteksi selama masa 

pemulihan awal atau 'periode jendela' saat tes HBsAg dan anti-HBs 

negatif. Karena tes HBsAg saat ini sangat sensitif, anti-HBc-IgM yang 
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biasanya positif dengan infeksi HBV akut umumnya tidak diperlukan untuk 

mendiagnosis infeksi aktif. Karena beberapa pembawa HBV kronis tetap 

anti-HBc-IgM positif selama bertahun-tahun, informasi epidemiologis 

diperlukan untuk memastikan bahwa infeksi tersebut memang akut. 

Sebuah anti-HBc-IgM negatif dengan adanya HBsAg positif menunjukkan 

bahwa infeksi tersebut kemungkinan bersifat kronis. Untuk alasan ini, 

pengujian rutin untuk anti-HBc-IgM umumnya tidak direkomendasikan 

untuk disaring pada pasien yang terinfeksi akut. Anti-HBc merupakan 

antibodi yang pertama kali muncul dan memiliki target nukleokapsid dari 

HBV. Antibodi ini hampir selalu ditemui disetiap pasien dengan kontak 

HBV di masa lampau, bahkan pada karier HBV tanpa respon lain. Selain 

itu penentuan anti-HBc berguna dalam diagnosis OBI. 

OBI seropositif ditandai dengan deteksi antibodi anti-HBc dengan 

atau tanpa antibodi anti-HBs, sementara OBI seronegatif digambarkan 

oleh antibodi anti-HBc dan anti-HBs yang tidak terdeteksi. Meskipun 

gambaran klinis antara kasus OBI seropositif dan OBI seronegatif tetap 

sepenuhnya samar, OBI dapat digambarkan sebagai satu dari tiga bentuk 

klinis yaitu pada periode jendela infeksi HBV akut, DNA HBV yang 

terdeteksi dan HBsAg tidak terdeteksi pada serum pasien tanpa riwayat 

infeksi HBV yang lebih tinggi, dan pada pasien dengan riwayat infeksi 

HBV kronis. Saat ini tidak ada tes standar untuk diagnosis OBI pada 

jaringan hati atau serum, dan satu-satunya metode yang dapat diandalkan 

adalah mendeteksi DNA HBV dengan PCR. Beberapa mekanisme dan 
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faktor dapat mempengaruhi atau menekan replikasi HBV, yang 

mengakibatkan mutasi pada gen HBsAg, walaupun respon imun inang 

dan faktor epigenetik juga berperan penting dalam OBI. 
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Gambar 8. Kerangka Teori 
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C.  Kerangka Konsep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
 = Variabel Independent 
 = Variabel Dependent 

 
Gambar 9. Kerangka Konsep 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan desain 

penelitian cross sectional study. Sampel diambil secara consecutive 

sampling dari data ibu hamil yang memiliki faktor resiko terinfeksi virus 

Hepatitis B di bagian Laboratorium Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak 

Pertiwi di Makassar. Consecutive sampling adalah pemilihan sampel 

dengan menetapkan subjek yang telah memenuhi kriteria penilaian.  

 

B. Lokasi  dan Waktu Penelitian 

Pengumpulan spesimen dilakukan di Rumah Sakit Khusus Ibu dan 

Anak Pertiwi Makassar pada Oktober hingga Desember 2016. Analisis 

laboratorium untuk tes HBsAg dilakukan di Laboratorium RSKDIA Pertiwi 

di Makassar dan tes HBV DNA dilakukan di Laboratorium Rumah Sakit 

Perguruan Tinggi Negeri Universitas Hasanuddin (RSPTN UH). 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi penelitian adalah populasi terjangkau yang memenuhi 

kriteria penelitian yaitu seluruh ibu hamil yang melakukan pemeriksaan 

HBsAg selama Oktober hingga Desember 2016 sebanyak 1.090 orang 

di Laboratorium RSKDIA Pertiwi yang bersedia diteliti. 
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2. Sampel     

Besar sampel dihitung sesuai dengan rumus Lemeshow yang 

besaran Populasi (N) tidak diketahui atau (N-n)/(N-1)=1 maka 

besar sampel dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

 
 
 
 
 
Keterangan : 
N    = jumlah sampel minimal yang diperluka 
Z

2
α = derajat kepercayaan 

p    = proporsi ibu hamil  
q    = 1-p (proporsi ibu hamil) 
d   = limit dari error atau presisi absolut 

 

Jika ditetapkan = 0,05 atau Z2α = 1,96 atau Z2 

Z2α = 1,962 atau dibulatkan menjadi 4, maka rumus untuk besar N 

yang diketahui kadang-kadang diubah menjadi: 

 

Jika tidak diketemukan nilai p dari penelitian atau literatur lain, maka 

dapat dilakukan maximal estimation dengan p = 0,5. Jika ingin teliti 

teliti maka nilai d sekitar 2,5 % (0,025) atau lebih kecil lagi. 

Ini berarti nilai p = 0,5 dan nilai q = 1–p. Dengan limit dari error (d) 

ditetapkan 0,05 dan nilai Alfa = 0,05, maka jumlah sampel yang 

dibutuhkan sebesar: 

n = ----------          
4 p q 

d2 

Z2
α p q        Z2

 p (1-p) 

d2                        d2
  

n = ---------- = ----------

--           
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Sehingga perkiraan besar sampel minimal yang dibutuhkan adalah 40 

sampel/responden.  

 

D. Kriteria Sampel 

1. Kriteria Inklusi:  

a. Ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya di RSKDIA Pertiwi 

Makassar pada bulan Oktober sampai Desember 2016.  

b. Ibu hamil yang hasil pemeriksaan HBsAg Rapid Test Non Reaktif. 

2. Kriteria eksklusi:  

a. Ibu hamil yang tidak bersedia atau tidak kooperatif untuk dijadikan 

responden penelitian.  

b.  Data epidemiologis tidak lengkap.  

 

E. Variabel Penelitian 

 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel bebas (Independent variable) adalah Ibu hamil. 

2. Variabel terikat (dependent variable) adalah Pemeriksaan HBsAg dan 

Pemeriksaan HBV DNA. 

 

  

       1.96
2
 . 0,5 . 0,5 

n= --------------------- 

              0,05
2 

 

   
= 40
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F. Kriteria Objektif 

1. Tes HBSAg adalah deteksi antigen permukaan virus hepatitis B yang 

dilakukan dengan Rapid Test metode immunokromatografi (ICT) 

(Answer®, Cina) dengan kriteria objektif : 

Non Reaktif  : Garis C berwarna merah  

Reaktif   : Garis C dan T berwarna merah 

Tidak valid : Garis C dan T tidak berwarna merah atau 

  Garis C tidak berwarna merah dan Garis T berwarna 

  Merah (Answer, 2014)   

2. Tes HBV DNA adalah deteksi HBV DNA virus dengan menggunakan 

metode PCR menggunakan alat Biorad dengan kriteria objektif 

Positif : Terbentuk band pada posisi 244 bp. 

Negatif : Tidak terbentuk band pada posisi 244 bp. 

 

G. Prosedur Kerja HBsAg Rapid Test 

1. Alat dan Bahan 

Sampel, Rak Tabung, Pipet tetes, Rapid test HBsAg kit Answer® 

2. Pemeriksaan HBsAg 

 Disiapkan rapid test simpan pada permukaan mendatar. 

 Ditambahkan 2-3 tetes atau 60-90 µl serum pada rapid test. 

 Ditunggu reaksi yang terjadi, hasil dibaca tidak lebih dari 15 

menit. 
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3. Karakteristik 

 Rapid tes ini memiliki sensitifitas sebesar >99.0% dan spesifitas 

sebesar 96.7%. 

 

H. Prosedur Kerja PCR 

1. Alat Dan Bahan 

Mesin PCR (Biorad), Gel DOC, Mesin Elektroforesis, Sentrifuge, 

Waterbath, Laminal Flow, BSC Tipe II, Mikropipet (1000 µl,100 µl , 

20 µl, 10 µl), Cetakan Agarosa, Tips (1000 µl, 100 µl, 20 µl, 10 µl), 

Tabung efendorf, Tabung PCR, Erlenmeyer, Gelas Ukur. 

Bahan : 

Sampel ,Primer, Enzim PCR ( Go taq Master Mix Green dan Hot 

Star Taq DNA polymerase ), RNAse Free water, Agarosa, Ethidium 

Bromida, TAE 0,5, Loading Dey, DNA Leader/Marker (100 bp), 

2. Elektroforesis Hasil PCR 

Ekstraksi DNA Kit gSYNC DNA Ektraction KIT Sampel Serum; 

 Dimasukkan 20 µl Protese ke dalam tabung ependorf 1,5 ml 

 Ditambahkan 200 µl sampel serum Inkubasi pada suhu 65 ° C 

selama 5 menit 

 Ditambahkan 200 µl larutan GSB Buffer, vortex selama 10 detik 

pada suhu 65 ° C selama 5 menit dimana tiap 2 menit di vortex 

 Ditambahkan 200 µl Ethanol absolute, vortex 15 detik 

 Dimasukkan semua mix diatas kedalam tabung GD colomb 
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 Disentrifuge dengan kecepatan 14.000 rpm selama 1 menit 

 Diganti tabung colomb dengan yg baru, tambahkan 400 µl 

larutan W1 Buffer 

 Disentrifuge dengan kecepatan 14.000 rpm selama 1 menit 

 Diganti tabung colomb dengan yg baru, tambahkan 600 ul 

larutan Wash Buffer 

 Disentrifuge dengan kecepatan 14.000 rpm selama 1 menit 

 Diganti tabung colomb dengan yang baru 

 Disentrifuge dengan kecepatan 14.000 rpm selama 3 menit 

 Diganti tabung colomb dengan tabung ependorf 1,5 ml 

tambahkan 100 ul larutan  elotion Buffer, inkubasi pada ruangan 

temperatur selama 1-2 menit 

 Disentrifuge dengan kecepatan 14.000 rpm selama 1 menit 

 Dibuang tabung sping coulomb, larutan yang terdapat pada 

tabung ependorf sebagai DNA produk yg siap untuk di PCR. 

Mix PCR 1 

 Kappa Master Mix : 12,5 µl 

 Primer Forward S1.2 : 0,5 µl 

 Primer Reverse  S2.1 : 0,5 µl 

 MgCl2   : 0,5 µl 

 Nuclesa Free Water : 6,0 µl 

 DNA Sampel   : 5,0 µl 

 Total   : 25 µl 
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Run / Kondisi PCR : 

Cycle 1 ( 1x )  : 94 ° C selama 5 Menit 

Cycle 2 ( 35X ) : 94 ° C selama 30 Detik 

   55 ° C selama 30 Detik 

        72° C selama 90 Detik 

Cycle 3 (1 x)  : 72° C selama 5 menit 

Target Ban 249 bp 

Mix PCR 2 

 Kappa Master Mix  : 12,5 ul 

 Primer Forward S2.2 : 0,5 ul 

 Primer Reverse  S8.8 : 0,5 ul 

 MgCl2   : 0,5 ul 

 Nuclesa Free Water : 6,0 ul 

 DNA Sampel   : 5,0 ul 

 Total   : 25 ul 

Run / Kondisi PCR : 

Cycle 1 ( 1x )  : 94 ° C selama 5 Menit 

Cycle 2 ( 40X ) : 94 ° C selama 30 Detik 

       55 ° C selama 30 Detik 

          72° C selama 1 Menit 

Cycle 3 ( 1 x )  : 72° C selama 5 menit 

Target Ban  : 244 bp 

3. Visualisasi dan dokumentasi Hasil PCR 
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a. Buat gel 

1) Ditimbang 2 gr agarose dan dilarutkan dalam 100 ml TAE 

Buffer 0,5x untuk mendapatkan larutan agarose 2 % 

2) Campuran agarose dan TAE Buffer 0,5x dipanaskan hingga 

larut kemudian ditunggu hingga agak dingin kemudian 

ditambah 5 μl Ethidium Bromida 

3) Larutan agarose dituang kedalam cetakan dan ditunggu 

hingga beku. 

b. Pembuatan DNA Marker 

Sebanyak 25 µl DNA 100 bp ladder dimasukkan kedalam tube 

berisi 1 ml Blue Juice Loading Dye, dan dicampur untuk marker 

c. Persiapan Elektroforesis 

1) Gel yang telah beku dimasukkan kedalam elektroforesis dan 

direndam dalam larutan TAE 0,5x 

2) Sebanyak 8 μl amplicon hasil PCR ( Kontrol Positif, Kontrol 

negative, sampel) ditambah dengan 2 μl Blue Juice Loading 

Dye (tanpa marker), dicampur dan dimasukkan kedalam 

sumur-sumur gel sebanyak 10 μl. 

3) Pada Lubang pertama tambahkan 10 µl DNA leader 100 bp 

dimasukkan kedalam sumur di dekat control positif. 
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d. Running Elektroforesis 

1) Elektroforesis dihidupkan dan dijalankan dari muatan negative 

(katode) ke muatan positif (anode) pada 100 A dan 40 menit 

2) Setelah elektroforesis dilihat pita yang terbentuk. Apabila pita 

sejajar dengan control positif berarti hasil positif. 

e. Prosedur Kerja Gel Doc 

Cara menggunakan alat Gel Doc dibagi menjadi 4 tahap, yaitu : 

1) Menyalakan Alat Gel Doc 

2) Mengatur posisi gel 

3) Mengatur gambar 

4) Save dan Print gambar 

f. Menyalakan Alat Gel Doc 

Nyalakan Gel Doc dengan menekan tombol ON  
pada bagian belakang sebelah kiri alat 

 
 

Nyalakan computer 
 
 

Buka software Quantity One  
dengan cara Double Klik pada ikon Quantity One 

 
 

Pilih Gel Doc XR dari menu File 
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g. Mengatur Posisi Gel 

Pintu alat Gel Doc dibuka 
 
 

Tekan tombol Epi White (On)  
jika diperlukan/optional 

 
 

Letakkan Gel pada dibagian tengah  
kemudian pintu alat ditutup 

 
 

Iris, zoom, dan focus diatur dengan  
melihat ke layar monitor pada software Quantity One 

 
 

Pintu alat dibuka kembali dan  
posisi gel diatur kembali jika diperlukan 

 
 

h. Mengatur Image 

Setelah pengaturan gel selesai,  
Tekan tombol Trans UV (On) 

Pada kondisi ini,  
lampu UV akan mati secara otomatis  

apabila pintu dibuka kecuali tombol Hold ditekan 
 
 

Pilih Auto Expose apabila ingin mengambil  
gambar secara otomatis atau pilih  

Manual expose apabila ingin mengambil  
gambar manual dengan menaikkan atau  

menurunkan waktu exposure (Exposure Time) 
 
 

Apabila gambar yang diinginkan sudah terlihat  
dengan baik dan jelas, Klik Freeze 

 
 

Untuk memberikan tulisan pada gambar, pilih Annotate 
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i. Save dan Print Gambar 

Setelah selesai diedit, kemudian gambar dapat di save dan kemudian 

klik Print untuk mendapatkan hasil dalam bentuk foto gel. 

 

I. Analisa Data 

Data yang diperoleh diolah melalui program pengolahan data. Cara 

penyajian dilakukan dengan variabel katagorik yang dideskripsikan 

dalam jumlah (n) dan persentase (%). Yang hasilnya dinarasikan dan 

diperjelas melalui tabel untuk uji statistik.  

 

J. Etika 

Penelitian ini telah mendapat rekomendasi persetujuan Etik dari komisi 

Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas 

Hasanuddin dengan Nomor Register UH 16111110 dan Nomor Surat 

1581/H4.8.4.5.31/PP36-KOMETIK/2016 
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K. ALUR PENELITIAN 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Alur Penelitian 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Pengumpulan data dilakukan mulai Oktober hingga Desember 

2016. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner 

(Lampiran 1), Dalam pengisian kuesioner tetap mengacu pada etika 

penelitian yaitu meminta persetujuan dari responden dan menjaga 

kerahasiaan (subjektivitas) responden. Setelah data terkumpul selanjutnya 

dilakukan pemeriksaan mengenai kebenaran dan ketepatan pengisian 

kuesioner, lalu diberikan kode sesuai dengan kategori masing-masing. 

Tahap berikut adalah mengolah data dengan bantuan kalkulator kemudian 

disajikan dalam bentuk tabel distribusi disertai dengan penjelasannya. 

Secara keseluruhan, pemeriksaan molekuler virus hepatitis B pada ibu 

hamil hepatitis B surface antigen non reaktif di Unit Pendidikan FKUH 

/RSUH. 
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Tabel 1. Karakteristik Umum Responden 

Variabel N % 

Kelompok Umur (Tahun)   

19-24 11 22,0 

25-30 21 42,0 

31-36 14 28,0 

37-41 3 6,0 

42-47 1 2,0 

Suku 

Bugis 44 88,0 

Makassar 6 12,0 

Tingkat Pendidikan 

SD 1 2,0 

SMP 3 6,0 

SMA 35 70,0 

Diploma 2 4,0 

S1 9 18,0 

Pekerjaan 

Dosen/Guru 2 4,0 

PNS 1 2,0 

Karyawan Swasta 6 12,0 

Wiraswasta 2 4,0 

IRT/Tidak Bekerja 39 78,0 

Total 50 100 

Sumber : Data Primer 2016 

 

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa responden terbanyak pada 

kelompok umur 25-30 tahun (42,0 %), suku Bugis (88,0 %), dan tingkat 

pendidikan terbanyak Sekolah Menengah Atas/Sederajat (70,0%). 
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Tabel 2.  Hasil Pemeriksaan  HBV DNA metode PCR 

 

 HBV DNA N % 

+ 10 20,0 

_ 40 80,0 

Total 50 100 

Sumber : Data Primer 2016 

 

Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa dari 50 sampel dengan hasil 

pemeriksaan  HBV DNA metode PCR dengan hasil positif sebanyak 10 

sampel dengan persentase yaitu sebesar 20%  dan hasil negatif sebanyak 

40 sampel dengan persentase yaitu sebesar 80%. Dengan demikian 

penelitian ini menunjukkan prevalensi Occult Hepatitis B Infection (OBI) 

pada ibu hamil sebesar 20% dari 50 sampel yang diteliti. Pengambilan 50 

sampel disesuaikan dengan rumus lemeshow dimana waktu pengambilan 

sampel selama tiga bulan dari Oktober hingga Desember dengan jumlah 

keseluruhan pemeriksaan HBsAg non reaktif yaitu 1.090 sampel yang 

diambil dengan consecutive sampling. 

Hasil pemeriksaan HBV DNA 10 sampel yang positif dihubungkan 

dengan data demografi menunjukkan bahwa dari 10 responden yang HBV 

DNA positif tersebut yang memiliki distribusi jumlah umur responden 

tertinggi dalam kategori kelompok umur 19-24 tahun berjumlah 4 

responden dan 25-30 tahun berjumlah 4 responden dan kelompok umur, 

serta terendah dalam kategori kelompok umur 31-36 tahun berjumlah 1 
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responden dan 37-41 tahun berjumlah 1 responden. Pada distribusi 

responden berdasarkan suku yang tertinggi adalah suku Makassar. 

Distribusi responden berdasarkan pendidikan jumlah tertinggi kategori 

pendidikan S1 berjumlah 4 responden dan terendah SMP berjumlah 3 

responden dan SMA berjumlah 3 responden. Distribusi berdasarkan 

pekerjaan responden kategori tertinggi  sebagai  Ibu Rumah Tangga 

berjumlah 7 responden kemudian karyawan swasta berjumlah 2 

responden dan terendah kategori Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 1 

responden. 

Tabel 3.  Hasil Quesioner Responden  
dengan HBV DNA Positif  

 

Pernyataan Ya Tidak 

Vaksinasi 4 6 

Riwayat Penyakit 0 10 

Saudara/Keluarga dekat  
pernah sakit kuning 7 3 

Konsumsi obat selain resep dokter 0 10 

Transfusi darah 2 8 

Riwayat memakai obat narkotika suntik 0 10 

Sumber : Data Primer 2016 

 

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa hasil kuesioner terhadap 10 

responden dengan hasil  HBV DNA positif menunjukkan bahwa responden 

yang pernah mendapatkan vaksinasi ada 4 yang menjawab ya, berkaitan 

dengan yang memiliki riwayat penyakit Hepatitis tidak ada responden yang 
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menjawab ya, untuk responden yang memiliki riwayat saudara atau 

keluarga dekat yang pernah menderita penyakit Hepatitis B ada 7 

responden yang menjawab Ya, responden yang pernah mengkonsumsi 

obat-obatan selain resep dokter yang menjawab Tidak sebanyak 10 

responden, sedangkan responden yang memiliki riwayat transfusi darah 

yang menjawab Ya sebanyak 2 responden, dan responden yang memiliki 

riwayat memakai obat narkotika suntikyang menjawab tidak sebanyak 10 

responden. 

 

B. Pembahasan 

Stevens (1975) dan Wasley (2008) ada berbagai tingkat prevalensi 

HBV di berbagai belahan dunia. Prevalensi HBV bervariasi dari 0,1% 

sampai 20%. Prevalensi rendah (<2%) mewakili 12% populasi global dan 

termasuk Eropa Barat, Amerika Serikat dan Kanada, Australia dan 

Selandia Baru dengan risiko infeksi seumur hidup kurang dari 20%. 

Prevalensi menengah didefinisikan sebagai 2% sampai 7%, dengan risiko 

infeksi sebesar 20-60% dan mencakup negara-negara Mediterania, 

Jepang, Asia Tengah, Timur Tengah, dan Amerika Latin dan Selatan, 

mewakili sekitar 43% dari keseluruhan populasi. Daerah dengan 

prevalensi tinggi (≥ 8%) meliputi Asia Tenggara, Cina, dan Afrika sub-

Sahara, dimana kemungkinan infeksi lebih dari 60%. Tingkat prevalensi 

yang beragam mungkin terkait dengan perbedaan usia pada infeksi, yang 

berkorelasi dengan risiko kronisitas. Rantala (2008) Tingkat 
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perkembangan dari infeksi HBV akut sampai kronis menurun seiring 

bertambahnya usia. Sekitar 90% untuk infeksi yang didapat secara 

perinatal, dan serendah 5% (atau bahkan lebih rendah) untuk orang 

dewasa. Kejadian infeksi baru telah menurun di sebagian besar negara 

maju, kemungkinan besar karena penerapan strategi vaksinasi (Raphael, 

2014). 

Sementara hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prevalensi OBI 

di RSKDIA Pertiwi Makassar sebesar 20% dengan kemungkinan faktor 

resiko penyebabnya adalah penularan melalui tidak pernah vaksinasi, 

transfusi darah, dan riwayat keluarga yang pernah menderita Hepatitis B. 

Sehingga perlu ada penanganan dan tindak lanjut pada pasien yang 

memiliki hasil pemeriksaan HBsAg yang non reaktif setelah dilakukan 

pemeriksaan HBV DNA dengan PCR menjadi positif untuk menunjukkan 

diagnosis Occult Hepatitis B infection (OBI) pada ibu hamil. 

Berdasarkan pekerjaan dari 10 responden dengan HBV DNA positif 

bahwa jenis pekerjaan yang dimiliki oleh responden lebih banyak dengan 

pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) sebanyak 7 responden. Jika 

dilihat dari pekerjaan IRT bukan merupakan salah satu yang memiliki 

resiko tinggi penularan seperti orang yang bekerja sebagai tenaga 

kesehatan, hal ini dimungkinkan penularan melalui hubungan seksual 

dengan pasangan (WHO, 2012).  

Pemberian Vaksin Hepatitis B untuk mencegah terjadinya penyakit 

Hepatitis B telah wajib diberikan kepada bayi yang lahir setelah akhir 
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tahun 1999, bagi bayi yang lahir sebelum tahun itu, tidak semuanya 

mendapatkan vaksin. Jadi, yang pernah mendapatkan vaksinasi Hepatitis 

B tentu memiliki risiko rendah tertular Hepatitis B (bersifat melindungi) 

sedangkan orang yang beresiko tinggi adalah yang tidak pernah 

mendapatkan vaksinasi Hepatitis B, pada penelitian ini 10 responden yang 

hasil HBV DNA positif didapatkan bahwa kemungkinan tidak melakukan 

vaksinasi atau vaksinasi yang tidak lengkap.  

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Musdalifah et al terhadap 

faktor resiko kejadian Hepatitis B pada pasien di Rumah Sakit Umum 

Pusat DR. Wahidin Sudirohusodo di Makassar menunjukkan bahwa dari 

empat variabel yang diteliti, tiga variabel diantaranya berisiko yaitu jenis 

pekerjaan, riwayat keluarga, riwayat transfusi darah (Musdalifah et al, 

2013).  

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang 

sebelumnya oleh Rizalinda et al menunjukkan bahwa di Makassar pada 

tahun 2013 terdapat 5,3% serum donor mengandung HBsAg yang 

mencerminkan tingginya infeksi di wilayah Makassar. Sebaliknya diantara 

serum yang tidak memiliki antigen terdapat infeksi OBI sebesar 3,7%. 

Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah karena adanya mutasi gen 

S  sehingga HBsAg yang normal tidak terbentuk sehingga tidak akan 

terdeteksi oleh reagen ELISA yang menggunakan antibodi monoklonal. 

Terbukti bahwa kemampuan mendeteksi OBI tergantung pada sensitivitas 
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teknik pemeriksaan molekuler, jumlah sampel dan komposisi populasi 

yang diteliti (Rizalinda, et all, 2014).   

Diantara serum donor yang memperlihatkan respon anti HBc 

terdapat 37% diantaranya masih berpotensi infeksius karena DNA virus 

masih terdapat dalam serum tersebut. Ditemukannya DNA diantara serum 

yang mempunyai anti-HBs positif tidak menjamin bahwa virus sudah 

hilang dari serum maupun sel hati. Inilah menjadi dasar pentingnya anti-

HBc dan uji Nucleid Acid Test (NAT) terutama pada daerah endemik tinggi 

seperti di Indonesia khususnya Makassar (Rizalinda, et all, 2014). 

Di daerah endemik, di mana sampai 20% wanita pada usia subur 

memiliki transmisi vertikal tetap merupakan rute infeksi yang paling sering. 

Dengan faktor penyebab transmisi vertikal adalah viral load, cara 

persalinan, dan penghalang plasenta yang diperkirakan 40-50% infeksi 

kronis berasal dari transmisi perinatal (Chalid et al, 2013). 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Prevalensi OBI pada ibu hamil di Rumah Sakit Khusus ibu dan 

Anak Pertiwi Makassar sebesar 20 % dengan kemungkinan faktor resiko 

penyebab adalah tidak pernah vaksinasi, penularan melalui transfusi 

darah dan riwayat keluarga yang pernah menderita Hepatitis B. 

 

B. Saran 

1. Perlu untuk memberi perhatian dan penanganan lebih lanjut terhadap 

hasil pemeriksaan HBsAg non reaktif. 

2. Perlu untuk melakukan uji saring yang lebih akurat sesuai dengan 

standar WHO.  

3. Perlu untuk dilakukan penelitian dengan subjek selain ibu hamil yang 

memiliki faktor resiko. 
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Kode Responden 
 

KUESIONER 

I. DATA DEMOGRAFI  

Petunjuk: Jawaban akan diisi oleh peneliti berdasarkan hasil 
wawancara dengan Bapak/Ibu 

 
1. Hari/Tanggal Penelitian : 
2. Nama  :      
3. Tanggal Lahir  :      
4. Jenis Kelamin  : 
5. Nikah / Berapa kali  :     
6. Pendidikan  : 
7. Pekerjaan  : 
8. Suku  : 
9. Agama  :     
10. Alamat Lengkap   : 
11. Nomor Telp/HP  : 

(Yang dapat dihubungi) 
    
II.   LEMBAR OBSERVASI WAWANCARA 

1. Apakah anda pernah diberikan vaksinasi? 
a. Ya 
b. Tidak 

2. Apakah anda ada riwayat penyakit Hepatitis? 
a.Ya 
b. Tidak 

3. Apakah ada saudara atau keluarga dekat anda yang pernah sakit 
kuning? 
a. Ya 
b. Tidak 

4. Apakah anda pernah mengkonsumsi obat-obatan selain resep 
dokter? 
a. Ya 
b. Tidak 

5. Pernahkah anda ditransfusi darah? 
 a. Ya 
b. Tidak 
 

6. Adakah riwayat anda memakai obat narkotika suntik? 
a.Ya 
b. Tidak 
 
 

Lampiran 1 
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Master Data Penelitian 
Tes Hepatitis B Virus Deoxyribo Nucleic pada ibu hamil Hepatitis B 

Surface Antigen Non Reaktif  
 

No 
Kode 

Sampel 
Kode 
PCR 

Hasil PCR 
Hasil 

Pemerik
saan 

Hasil HBsAg 
Rapid Test 

1 ( Primer 
S1.2 dan 

S2.1) 

2 (Primer 
S2.2 dan 

S8.8) 

1 82 E.01 Negatif  Negatif Negatif Non Reaktif 

2 84 E.02 Negatif  Negatif Negatif Non Reaktif 

3 85 E.03 Negatif  Negatif Negatif Non Reaktif 

4 86 E.04 Negatif  Negatif Negatif Non Reaktif 

5 87 E.05 Negatif  Negatif Negatif Non Reaktif 

6 88 E.06 Negatif  Negatif Negatif Non Reaktif 

7 89 E.07 Negatif  Negatif Negatif Non Reaktif 

8 90 E.08 Negatif  Negatif Negatif Non Reaktif 

9 92 E.09 Negatif  Negatif Negatif Non Reaktif 

10 93 E.10 Negatif  Negatif Negatif Non Reaktif 

11 104 E.11 Negatif  Positif Positif Non Reaktif 

12 103     E.12 Negatif  Positif Positif Non Reaktif 

13 101 E.13 Negatif  Positif Positif Non Reaktif 

14 100 E.14 Negatif  Positif Positif Non Reaktif 

15 99 E.15 Negatif  Positif Positif Non Reaktif 

16 98 E.16 Negatif  Negatif Negatif Non Reaktif 

17 97 E.17 Negatif  Negatif Negatif Non Reaktif 

18 96 E.18 Negatif  Negatif Negatif Non Reaktif 

19 95 E.19 Negatif  Negatif Negatif Non Reaktif 

20 114 E.20 Negatif  Negatif Negatif Non Reaktif 

21 113 E.21 Negatif  Negatif Negatif Non Reaktif 

22 125 E.22 Negatif  Negatif Negatif Non Reaktif 

23 112 E.23 Negatif  Negatif Negatif Non Reaktif 

24 124 E.24 Negatif  Negatif Negatif Non Reaktif 

25 123 E.25 Negatif  Positif Positif Non Reaktif 

26 111 E.26 Negatif  Negatif Negatif Non Reaktif 

27 109 E.27 Negatif  Positif Positif Non Reaktif 

28 94 E.28 Negatif  Negatif Negatif Non Reaktif 

29 110 E.29 Negatif  Negatif Negatif Non Reaktif 

30 108 E.30 Negatif  Negatif Negatif Non Reaktif 

31 107 E.31 Negatif  Negatif Negatif Non Reaktif 

32 106 E.32 Negatif  Negatif Negatif Non Reaktif 

33 105 E.33 Negatif  Negatif Negatif Non Reaktif 

34 115 E.34 Negatif  Negatif Negatif Non Reaktif 

Lampiran 2 
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No 
Kode 

Sampel 
Kode 
PCR 

Hasil PCR 
Hasil 

Pemerik
saan 

Hasil HBsAg 
Rapid Test 

1 ( Primer 
S1.2 dan 

S2.1) 

2 (Primer 
S2.2 dan 

S8.8) 

35 116 E.35 Negatif  Negatif Negatif Non Reaktif 

36 135 E.36 Negatif  Negatif Negatif Non Reaktif 

37 122 E.37 Negatif  Positif Positif Non Reaktif 

38 121 E.38 Negatif  Negatif Negatif Non Reaktif 

39 120 E.39 Negatif  Negatif Negatif Non Reaktif 

40 119 E.40 Negatif  Negatif Negatif Non Reaktif 

41 118 E.41 Negatif  Negatif Negatif Non Reaktif 

42 126 E.42 Negatif  Negatif Negatif Non Reaktif 

43 127 E.43 Negatif  Negatif Negatif Non Reaktif 

44 128 E.44 Negatif  Positif Positif Non Reaktif 

45 129 E.45 Negatif  Negatif Negatif Non Reaktif 

46 130 E.46 Negatif  Negatif Negatif Non Reaktif 

47 131 E.47 Negatif  Negatif Negatif Non Reaktif 

48 132 E.48 Negatif  Negatif Negatif Non Reaktif 

49 133 E.49 Negatif  Negatif Negatif Non Reaktif 

50 134 E.50 Negatif  Positif Positif Non Reaktif 
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Gambar Hasil Elektroforesis 
PCR 1 (Primer S1.2 dan S2.1 ) 
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Gambar Hasil Elektroforesis 

PCR 2 (Primer S2.2 dan S8.8) 
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Lampiran 6 




