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Latar Belakang :Virus hepatitis C (VHC) dapat memicu progresifitas resistensi 
insulin sebelum bermanifestasi menjadi diabetes. Hal ini sesuai dengan data 
terbaru menunjukkan bahwa diabetes dapat berhubungan dengan perkembangan 
fibrosis hati pada pasien-pasien hepatitis C kronis.  
Tujuan : Mengetahui hubungan antara derajat keparahan hepatitis C kronis 
berdasarkan APRI dengan kejadian resistensi insulin pada pasien Hepatitis C 
kronis. 
Metode : Penelitian ini adalah observasional cross-sectionalanalitik melibatkan 
sebanyak 30 pasien hepatitis C kronisdi Poli Gastroentero-hepatologi RSUD dr. 
Soetomo. Seluruh subjek penelitian menjalani anamnesa dan pemeriksaan klinis 
terhadap gejala dan tanda penyakit hati kronis. Pemeriksaan laboratorium meliputi 
tes fungsi liver, penanda virus (antibodi anti HCV); pemeriksaan darah lengkap; 
gula darah puasa; penentuan derajat keparahan hepatitis C kronis berdasarkan 
APRI (aspartate aminotransferaseto platelet ratio index); resistensi insulin 
ditetapkan dengan menggunakan HOMA IR (Homeostatic model assessment 
Insulin resistance).  
Hasil : Didapatkan kejadian  hepatitis C kronis pada laki-laki 16 orang (53,3%), 
perempuan 14 orang (46,7%) dengan rerata usia 51,63 ± 12.29 tahun. Distribusi 
frekuensi derjat keparahan berdasarkan APRI dominan mengalami fibrosis 
sebanyak 18 orang (60%), tidak fibrosis sebanyak 12 orang (40%). Distribusi 
resistensi insulin berdasarkan HOMA IR didapatkan tidak resistensi insulin pada 
16 pasien (53,3%), Dan resistensi insulin sebanyak 14 pasien (46,7%). Terdapat 
hubungan antara derajat keparahan hepatitis C kronis berdasarkan APRI dengan 
resistensi insulin berdasarkan HOMA IR dengan nilai p= 0,006 ; r = 0,491. 
Kesimpulan: Pasien hepatitis C kronis yang mengalami fibrosis akan cenderung 
mengalami resistensi insulin sehingga evaluasi keparahan hepatitis C kronis 
berdasarkanAPRI adalah penting, dan dapat dijadikan pertimbangan untuk 
intervensi lebih dini. 
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