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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Infeksi hepatitis B kronis adalah masalah kesehatan dunia yang berawal dari 

keadaan tanpa gejala dan dapat menyebabkan sirosis, gagal hati, dan karsinoma 

hepatoseluler (Guan & Lui, 2011). Sebanyak dua miliar penduduk dunia terinfeksi virus 

hepatitis B, dan 240 juta diantaranya mengidap hepatitis B kronis (Khumaedi dkk, 

2017). Di seluruh dunia, sekitar 650 ribu orang meninggal setiap tahun akibat 

komplikasi hepatitis B kronis. Dari seluruh penderita hepatitis B kronis, 45% menderita 

hepatoseluler karsinoma dan 30% menderita sirosis. Hepatoseluler karsinoma menjadi 

salah satu penyebab kematian pada pria, terutama di Asia Tenggara. Di Asia, angka 

kejadian hepatoseluler karsinoma dan sirosis rendah pada rentang usia 35-40 tahun 

tetapi meningkat seiring pertambahan usia. (WHO, 2015).  

 Prevalensi infeksi HBV kronis bervariasi secara geografis, dari prevalensi tinggi 

(> 8%), menengah (2-7%) hingga rendah (<2%) (Hou dkk, 2005). Hepatitis B sangat 

endemik di daerah berkembang dengan populasi besar seperti Asia Tenggara, Cina, 

sub-Sahara Afrika dan Lembah Amazon, di mana setidaknya 8% dari populasi adalah 

pembawa HBV kronis. Di daerah-daerah tersebut, 70-95% populasi menunjukkan bukti 

serologis masa lalu atau sekarang dari infeksi HBV. Sebagian besar infeksi terjadi 

selama masa bayi atau masa kanak-kanak yang sebagian besar terjadi tanpa gejala 

(Alter, 2003). 

 Indonesia merupakan negara dengan endemisitas tinggi hepatitis B terbesar 

kedua di Asia Tenggara setelah Myanmar (Kemenkes, 2014). Berdasarkan Riskesdas 

2017, sebanyak 7,1% penduduk Indonesia mengidap hepatitis B (Kemenkes, 2017) . 

Saat ini sekitar 2,8 juta penduduk Indonesia terinfeksi hepatitis B dan C, diantaranya 
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berpotensi menjadi kronis dan dari yang kronis tersebut 1,4 juta berpotensi menderita 

hepatoseluler karsinoma. (Kemenkes, 2014). 

Hepatitis B ditularkan dari satu orang ke orang yang lain oleh paparan perkutan 

atau mukosa terhadap darah yang terinfeksi dan berbagaicairan tubuh, termasuk air liur, 

darah menstruasi, cairan vagina dan cairan seminal (Yi dkk, 2016). Di daerah dengan 

endemisitas HBV yang tinggi, penularan perinatal adalah jalur utama penularan, 

sedangkan di daerah dengan endemisitas HBV rendah, kontak seksual di antara orang 

dewasa berisiko tinggi adalah cara penularan yang dominan (Hou dkk, 2005). Transmisi 

hepatitis B secara vertikal memungkinkan 90% bayi yang baru dilahirkan menderita 

hepatitis B kronis (Yi et al, 2016). Penularan hepatitis B secara seksual dan oral dapat 

terjadi, terutama pada homoseksual yang tidak mendapat vaksinasi dan heteroseksual 

yang kontak dengan pekerja seks. Penularan virus hepatitis B juga bisa disebabkan oleh 

kecelakaan dalam dunia medis misalnya prosedur bedah gigi, imunisasi dengan jarum 

yang tidak disterilkan dan kontak dengan bahan-bahan yang terkontaminasi dengan 

darah yang terinfeksi. Pengguna narkoba suntikan, tato, akupuntur dan pekerja 

kesehatan yang tidak mendapat vaksinasi juga berisiko tertular hepatitis B (WHO, 

2017). 

Selain melalui gejala klinis, diagnosis hepatitis B ditegakkan melalui tes 

serologi dengan pengambilan sampel darah untuk mengidentifikasi adanya antigen 

spesifik virus yaitu Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg), Hepatitis B Envelope 

Antigen (HBeAg) serta Hepatitis B Core Antigen (HBcAg), diuji pula antibodi terhadap 

antigen spesifik virus tersebut (Thapa dan Walia, 2007). 

Pada hepatitis B kronis, terjadi peningkatan kadar SGOT dan SGPT dengan 

peningkatan SGOT yang lebih signifikan. Kadar albumin mengalami penurunan pada 

hepatitis B kronis (Betharina dkk, 2017). Diagnosis hepatitis B dapat ditegakkan 
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melalui pemeriksaan tes fungsi hati, terutama pemeriksaan enzim hati. Enzim ini 

disekresikan oleh hepatosit ketika sel mengalami kerusakan. aminotransferase adalah 

suatu enzim hati yang sering digunakan sebagai indikator spesifik nekrosis hepatosit. 

Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT) merupakan salah satu enzim yang 

digunakan sebagai indikator adanya perusakan jaringan hati oleh virus hepatitis B. 

Tetapi SGOT bersifat kurang spesifik sebagai penanda kerusakan hati karena 

konsentrasinya juga meningkat pada kerusakan jaringan tubuh lainnya seperti jantung, 

ginjal, otot lurik, dan otak. Keterbatasan penggunaan kadar SGOT sebagai indikator 

dalam mendiagnosis hepatitis B dilengkapi dengan penemuan para ahli tentang enzim 

lain yang diproduksi hepatosit yaitu Serum Glutamic Piruvic Transaminase (SGPT). 

Keuntungan dari SGPT yaitu bersifat lebih spesifik dalam mendeteksi adanya 

kerusakan hati, karena hanya diproduksi secara lokal di hepatosit dan tidak ditemukan 

di jaringan tubuh lainnya (Thapa & Walia, 2007).  

Kadar albumin serum akan menurun apabila terdapat gangguan fungsi sintesis 

albumin di sel hati dan terjadi lesi sel hati yang luas dan kronis (Sherlock & Dooley, 

2002; Dufour, 2006). Kadar albumin serum yang rendah ditemukan pada penderita 

penyakit hati kronis yang parah seperti sirosis sebagian besar disebabkan oleh 

berkurangnya sintesis albumin (Thapa & Walia, 2007).   

Berdasarkan  latar belakang di atas, penting bagi klinisi untuk mendeteksi 

adanya indeks noninvasif secara cepat dan tepat pada serum pasien, serta mengetahui 

interpretasinya untuk mencegah terjadinya progresifitas infeksi virus hepatitis B 

menuju fase yang lebih parah, kematian, maupun penularan ke orang lain disekitar 

penderita hepatitis B. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat suatu studi 

analitik terkait perbedaan kadar SGOT, SGPT dan albumin pada penderita hepatitis B 
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kronis berdasarkan ada tidaknya komplikasi berupa sirosis hati dan hepatoseluler 

karsinoma di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adakah perbedaan kadar SGOT, SGPT dan albumin pada pasien hepatitis B 

kronis tanpa komplikasi dengan pasien hepatitis B kronis yang mengalami komplikasi 

berupa sirosis hati dan karsinoma hepatoseluler? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis perbedaan kadar SGOT, SGPT dan albumin pada pasien 

hepatitis B kronis tanpa komplikasi dengan pasien hepatitis B kronis yang 

mengalami komplikasi berupa sirosis hati dan karinoma hepatoseluler di RSUD Dr. 

Soetomo periode 1 Januari 2017 – 31 Desember 2018. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menganalisis perbedaan kadar SGOT, SGPT dan albumin pada pasien hepatitis 

B kronis tanpa komplikasi dengan pasien hepatitis B kronis yang mengalami 

komplikasi berupa sirosis hati. 

2. Menganalisis perbedaan kadar SGOT, SGPT dan albumin pada pasien hepatitis 

B kronis tanpa komplikasi dengan pasien hepatitis B kronis yang mengalami 

komplikasi berupa karsinoma hepatoseluler. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah dan 

ilmu pengetahuan mengenai perbedaan kadar SGOT, SGPT dan albumin pada 
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pasien hepatitis B kronis tanpa komplikasi dengan pasien hepatitis B kronis yang 

mengalami komplikasi berupa sirosis hati dan karsinoma hepatoseluler. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam 

pengelolaan penderita hepatitis B kronis untuk mengurangi angka motalitas dan 

morbiditas pada pasien hepatitis B kronis.  
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