
 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Menurut World Health Organization (2013), penyakit hepatitis merupakan 

salah satu masalah kesehatan di dunia. Hepatitis virus merupakan penyakit 

peradangan hati yang dapat menular. Hepatitis virus terdiri dari lima jenis 

yaitu hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D dan hepatitis E. 

Hepatitis telah menginfeksi beberapa orang di seluruh dunia dan 

menyebabkan penyakit akut dan kronis serta membunuh orang 1,4 juta orang 

per tahun. 

 

Diperkirakan sekitar 170 juta jiwa terinfeksi secara kronik oleh hepatitis C. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hanafiah et al. (2012) 

menunjukkan bahwa negara yang memiliki prevalensi hepatitis C yang 

tertinggi adalah Mesir yaitu 18─22%, lalu Italia berada di urutan kedua 

memiliki prevalensi sebesar 2,5─10%, Pakistan (4,9%) dan China (3,2%). 

Indonesia termasuk dalam 5 besar prevalensi hepatitis C yaitu sebesar 2,1%. 
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Infeksi hepatitis C dapat menyebabkan suatu penyakit akut yang 

kemungkinannya sulit dibedakan dengan hepatitis virus akut lain. Akan tetapi 

gejala gejala dilaporkan hanya terjadi pada 15% kasus, sehingga diagnosanya 

tergantung pada positifnya hasil pemeriksaan anti HCV atau HCV RNA.  

Massa inkubasi HCV umumnya sekitar 2─26 minggu disertai gejala malaise 

dan jaundice. Peningkatan kadar enzim hati (SGOT/SGPT 5–15kali) rentang 

normal terjadi hampir pada semua pasien. Dari semua individu dengan HCV 

akut, 75–80 % akan berkembang menjadi infeksi kronis. Komplikasi yang 

berat dan kematian umumnya terjadi pada 15–20%pasien yang terinfeksi. 

Selain memiliki manifestasi hepatitis ada beberapa manifestasi ekstra hepatik 

hepatitis C. Sebagian besar sindrom ini terkait dengan kondisi autoimun atau 

limfoproliferatif dan terkait dengan adanya kemungkinan bahwa HCV dapat 

bereplikasi dalam sel sel limfoid. Infeksi hepatitis C adalah penyebab utama 

mixed cryoglubulinemia essensial. Sindroma lain yang penting secara klinis 

termasuk koinfeksi dengan virus lain, terutama HIV-1 dan virus hepatitis lain 

(Sulaimanet al, 2009). 

 

Menurut World Health Organization (2013) hepatitis C biasanya diakibatkan 

karena kontak secara parenteral dengan cairan tubuh yang terinfeksi dan alat 

medis yang tidak steril. Secara umum penularan ini melalui transfusi darah 

yang terkontaminasi, tenaga medis yang menggunakan alat medis yang tidak 

steril. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah adalah 

“Apakah terdapat korelasiantara hasil pemeriksaan laboratorium 

SGOT/SGPT dengan bilirubin total pada pasien hepatitis C di ruang penyakit 

dalam di RSUD dr. H. Abdul Moeloek provinsi Lampung periode Januari – 

Desember 2014? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui korelasi antara hasil pemeriksaan laboratorium 

SGOT/SGPT dengan bilirubin total pada pasien hepatitis C di ruang 

penyakit dalam di RSUD dr. H. Abdul Moeloek provinsi Lampung periode 

Januari – Desember 2014. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

a. Bagi peneliti/penulis menambah ilmu pengetahuan serta dapat 

menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan. 

b. Bagi institusi/masyarakat 

 DapatmenambahbahankepustakaandalamlingkunganFakultasKedokt

eranUniversitas Lampung. 
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 Dapat memberikan informasi kepada institusi/masyarakat mengenai 

penularan penyakit hepatitis C sehingga diharapkan dapat 

memperbaiki sistem pelayanan kesehatan terutama di ruangan 

penyakit dalam. 


