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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

2.1 Konsep Dasar Penyakit Hepatitis B 

2.1.1 Pengertian Hepatitis B 

Hepatitis adalah peradangan pada organ hati yang disebabkan 

infeksi bakteri, virus, proses autoimun, obat-obatan, perlemakan, 

alkohol dan zat berbahaya lainnya. (Kemenkes RI, 2016) Hepatitis B 

adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Hepatitis B yang merusak 

hati dengan masa inkubasi 14-160 hari. Penyebaran penyakit melalui 

darah dan produknya, suntikan yang tidak aman, transfusi darah, proses 

persalinan, melalui hubungan seksual.  

Penularan perinatal adalah penularan yang terjadi saat persalinan. 

Sebagian besar ibu dengan Hepatitis B akan menularkan infeksi HBV 

vertikal pada bayi yang dilahirkannnya sedangakan ibu yang anti Hbe 

positif tidak akan menularkannya. Penularan post natal terjadi setelh 

bayi lahir misalnya melalui ASI yang diduga tercemar HBV lewat luka 

kecil dalam mulut bayi. Pada kasus persalinan lama cenderung 

meningkatkan penularan vertikal (llebih dari 9 jam). 

2.1.2 Klasifikasi Hepatitis B 

Menurut Kemenkes RI (2016), Hepatitis B dibagi menjadi dua, yakni:  

1. Hepatitis B Akut 

Hepatitis B Akut merupakan hepatitis B dari golongan virus DNA 

yang penularannya vertikal 95% terjadi saat masa perinatal (saat 

persalinan) dan 5% intrauterin. Penularan Horisontal melalui 

transfusi darah, jarum suntik tercemar, pisau cukur, tatto dan 

transplantasi organ. Hepatitis B akut memiliki masa inkubasi 60-90 

hari 

2. Hepatitis B Kronik 

Hepatitis B kronik merupakan perkembangan dari Hepatitis B akut. 

Usia saat terjadi infeksi mempengaruhi kronisitas penyakit. Bila 
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penularan terjadi saat bayi  maka 95% akan menjadi Hepatitis 

kronik. Sedangkan bila penularan terjadi saat usia balita, maka 20-3-

% menjadi penederita Hepatitis B kronikdan bila penularan saat 

dewasa maka hanya 5% yang menjadi penderita Hepatitis kronik. 

2.1.3 Etiologi 

Penyebab penyakit Hepatitis B menurut Susan Smeltzer (dalam 

Brunner and Suddarth, 2015), yaitu :  

1. Penularan melalui cairan tubuh 

Hepatitis B dapat ditularkan melalui cairan tubuh yang 

terinfeksi virus hepatitis B. Cairan tubuh yang dapat menjadi sarana 

penularan hepatitis B adalah darah, cairan vagina, dan air mani. 

Karena itu, berbagi pakai jarum suntik serta berhubungan seksual 

tanpa kondom dengan penderita hepatitis B dapat menyebabkan 

seseorang tertular penyakit ini. bu yang menderita hepatitis B dan C 

juga dapat menularkan kepada bayinya melalui jalan lahir. 

2. Konsumsi alkohol 

Kerusakan pada hati oleh senyawa kimia, terutama alkohol. 

Konsumsi alkohol berlebihan akan merusak sel-sel hati secara 

permanen dan dapat berkembang menjadi gagal hati atau sirosis. 

3. Penggunaan obat-obatan melebihi dosis atau paparan racun juga 

dapat menyebabkan hepatitis. 

4. Autoimun  

Pada Hepatitis terutama Hepatitis B, sistem imun tubuh justru 

menyerang dan merusak sel dan jaringan tubuh sendiri, dalam hal ini 

adalah sel-sel hati, sehingga menyebabkan peradangan. Peradangan 

yang terjadi dapat bervariasi mulai dari yang ringan hingga berat. 

Hepatitis autoimun lebih sering terjadi pada wanita dibanding pria. 

2.1.4 Manifestasi Klinis 

1. Hepatitis B akut 

a. Malaise/lesu/kelelahan. 

b. Nafsu makan menurun. 

c. Demam ringan. 

https://www.alodokter.com/hepatitis-b
https://www.alodokter.com/sirosis
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d. Nyeri abdomen sebelah kanan. 

e. Kencing berwarna seperti teh. 

f. Ikterik.  

2. Hepatitis B kronis 

a. HbsAg (Hepatitis B surface Antigen) positif. 

b. HbeAg (Hepatitis B E-Antigen, anti-Hbe dalam serum, kadar 

ALT (Alanin Amino Transferase), HBV DNA (Hepatitis B 

Virus-Deoxyyribunukleic Acid) positif. 

c. Berlangsung >6 bulan 

d. Asimtomatik (tanpa tanda dan gejala) 

2.1.5 Patofisiologi 

Inflamasi yang menyebar pada hepar (hepatitis) dapat disebabkan 

pada oleh infeksi virus dan oleh reaksi toksik terhadap obat-obatan dan 

bahan-bahan kimia. Unit fungsional dasar dari hepar disebut lobul dan 

unit ini unik karena memiliki suplai darah sendiri seiring dengan 

berkembangnya imflamasih pada hepar, pola normal pada hepar 

terganggu gangguan terhadap suplai darah normal pada sel-sel hepar ini 

menyebabkan nekrosis dan kerusakan sel hepar. Setelah lewat masanya, 

sel-sel hepar yang menjadi rusak dibuang dari tubuh oleh  respon 

sisitem imun dan digantikan oleh sel-sel hepar baru yang sehat oleh 

karenanya, sebagian besar pasien yang mengalami hepatitis sembuh 

dengan fungsi hepar normal. 

Inflamsi pada hepar karena invasi virus akan menyebabkan 

peningkatan suhu badan dan peregangan kapsula hati ytang memicu 

timbulnya perasaan tidak nyaman pada perut kuatran kanan atas. Hal ini 

dimanifestasikan dengan adanya rasa mual dan nyeri di ulu hati. 

Timbulnya ikterus karena kerusakan selo paren kim hati. Walaupun 

jumlah bilirubin yang belum mengalami konjungasi masuk kedalam 

hati tetap normal, tetapi karena adanya kerusakan sel hati dan duktuli 

empedu intra hepatik, maka terjadi kesukaran pengangkuta bilirubin 

tersebbut dalam hati.  
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Selain itu juga terjadi kesulitan dalam hati konjungaasi akibatnya 

bilirubin tidak sempurna dikeluarkan melalui duktus hepatikus. Karena 

terjadi retensi (akibat kerusakan sel ekskresi ) dan resusitasi pada 

duktuli, empedu belum mengalami konjungasi (bilirubin direk). Jadi 

ikterus yang timbul disini terutama disebabkan karena kerusakan dalam 

pengangkutan, konjungasi dan eksresi bilirubin. 

Tinja mengandung sedikit sterkobilin oleh kerena itu tinja tanpak 

pucat (abolis). Karena bilirubin konjungasi larut dalam air, maka 

bilirubin dapat dieksresi kedalm kemih, sehingga menimbulkan 

bilirubin urine dan kemih berwarna gelap. Peningkatan kadar bilirubin 

terkunjugasi dapat disertai peningkatan garam-garam empedu dalam 

darah yang akan menimbulkan gatal-gatal pada icterus (Andra Saferi 

Wijaya dan Yessie M.Putri, 2013).  

2.1.6 Pemeriksaan Penunjang 

Menurut Andra Saferi Wijaya dan Yessie M. Putri (2013) 

pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada pasien dengan 

Hepatitis B adalah: 

1. ASR (SGOT)/ALT (SGPT) 

Awalnya meningkat. Dapat meningkat 1-2 minggu sebelum ikterik 

kemudian tampak menurun. SGOT/SGPT merupakan enzim-enzim 

intra seluler yang terutama berada di jantung, hati dan jaringan 

skelet, terlepas dari jaringan yang rusak, meningkatkan pada 

kerusakan hati. 

2. Darah Lengkap (DL) 

Eritrosit menurun sehubungan dengan penurunan hidup eritrosit 

(gangguan enzim hati) atau mengakibatkan perdarahan. 

3. Leukopenia 

Trombositopenia mungkin ada (splenomegaly).  

4. Diferensia Darah Lengkap 

Leukositosis, monositosis, limfosit, atipikal dan sel plasma. 

5. Feses 

Warna seperti tanah liat, steatorea (penurunan fungsi hati). 
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6. Albumin Serum 

Menurun, hal ini disebabkan karena sebagian besar protein serum 

disintesis oleh hati dan  karena itu kadarnya menurun pada berbagai 

gangguan hati. 

7. Anti HAVIgM 

Positif pada tipe A. 

8. HbsAG 

Dapat positif (tipe B) atau negative (tipe A). 

9. Masa protrombin 

Mungkin memanjang (disfungsi hati), akibat kerusakan sel hati atau 

berkurang meningkat absorbs vitamin K yang penting untuk sintesis 

protombin. 

10. Bilirubin Serum 

Diatas 2,5 mg/100 ml (bila diatas 200 mg/ml, prognosis buruk, 

mungkin berhubungan dengan peningkatan nekrosis seluler). 

11. Biopsi Hati 

Menunjukkan diagnosis dan luas nekrosis. 

12. Scan Hati 

Membantu dalam perkiraaan beratnya kerusakan parenkin hati. 

13. Urinalisa 

Peningkatan kadar bilirubin. Gangguan ekskresi bilirubin 

mengakibatkan hiperbilirubinemia terkonjugasi larut dalam air, ia di 

sekresi dalam urin menimbulkan bilirubinuria. 

2.1.7 Komplikasi 

Hepatitis B kronik merupakan penyulit jangka lama pada pada 

Hepetitis B akut. Penyakit ini terjadi pada sejumlah kecil penderita 

hepatitis B akut. Kebanyakan penderita hepatitis kronik tidak pernah 

mengalami gejala hepatitis B akut yang jelas. Hepatitis fulminal 

merupakan penyulit yang paling dia takuti karena sebagian besar 

berlangsung fatal. 50% kasus hepatitis virus fulmnal adalah dari tipe B 

dan banyak diantar kasus hepatitis B akut fulminal terjadi akibat ada 

koinfeksi dengan hepatitis D atau hepatitis C. Angka kematian lebih 
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dari 80% tetapi penderita hepatitis fulminal yang berhasil hidup yang 

berhasil hidup biasanya mengalam kesembuhan biokimiawi atau 

histologik. Terapi pilihan untuk hepatitis B fulminal adalah 

transplantasi hati. 

Sirosis hati merupakan kondisi dimana jaringan hati tergantikan 

oleh jaringan parut yang terjadi bertahap. Jaringan parut ini semakin 

lama akan mengubah struktur normal dari hati dan regenerasi sel-sel 

hati. Makan sel-sel hati akan mengalami kerusakan yng menyebabkan 

fungsi hati mengalami penurunan bahkan kehilangan fungsinya 

(Mustofa & Kurniawati, 2013). 

2.1.8 Upaya Pencegahan Penularan 

Penularan infeksi HBV dapat terjadi dengan 2 cara, yaitu 

penularan horizontal dan vrtikal. Penularan horizontal HBV dapat 

terjadi melalui berbagai cara yaitu penularan perkutan, melalui selaput 

lendir atau mukosa. Mother-to-child-transmission (MTCT) terjadi dari 

seorang ibu hamil yang menderita hepatitis B akut atau pengidap 

prsisten HBV kepada bayi yang dikandungnya atau dilahirkannya. 

Penularan HBV in-utero, penularan perinatal dan penularan post natal. 

Penularan HBV in-utero ini sampai sekarang belum diketahui dengan 

pasti, karena salah satu fungsi dari plasenta adalah proteksi terhadap 

bakteri atau virus. Bayi dikatakan infeksi in-utero jika dalam satu bulan 

postpartum sudah menunjukkan Hepatitis B (Ajeng, 2017). 

Menurut soewignjo (2008) adapun upaya pencegahan HbsAg ibu 

hamil pada anaknya adalah: 

1. Cara pencegahan infeksi VHB pascapaparan 

Hepatitis B Immune Globuline adalah suatu sediaan anti-HBs 

titer tinggi yang dimurnikan dari plasma yang diambil dari individu 

anti-HBs positif titer tinggi. HBIG dipergunakan untuk pencegahan 

infeksi VHB pascapaparan, yaitu pencegahan infeksi paparan 

terhadap sumber infeksi VHB telah terjadi sebelumm tindakan 

pencegahan, misalnya penularan dari ibu kepada anak, penularan 

dari tusukan tidak sengaja dan penularan dari hubungan kelamin 
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dengan seorang karer. HBIG tidak diberikan bila paparan telah 

terjadi 7 hari atau lebih. 

2. Pencegahan penularan vertical 

Telah diketahui bahwa vaksin hepatitis B diberikan kepada 

bayi yang baru dilahirkan oleh ibu Hepatitis B dan HBeAg positif 

segera setelah dilahirkan, penularan infeksi dapat dicegah pada 75% 

bayi. Sedangkan bila di samping vaksin juga diberikan HBIG, 

ditemukan peningkatan efektivitas pencegahan penularan vertical 

sebanyak 10-15% sehingga tercapai efektifitas 85-90%. Karena itu, 

tindakan pencegahan standar yang diberikan kepada bayi yag lahir 

dari ibu Hepatitis B di amerik serikat adalah memberikan 100 IU 

HBIG secara intramuscular dan memberikan vaksin hepatitis B intra 

muscular dosis lain dan vksin ini di ulang padaumur 1 blan dan 6 

bulan.  

Program pencegahan penularan ini telah dilakukan secara luas 

di jepang dan dilakukan pemerikaan HBsAg dan HBeAg positif, 

dilakukan pemberian HBIG  dan vaksin hepatitis B untuk mencegah 

penulatran infeksi VHB vertical. Namun tidak mudah untuk 

melakukan system ini secara luas karena diperlukansuatu system 

yang baik untuk skrinning HBsAg dan HBeAg pada iu hamil. 

Disamping itu, HBIG sangat mahal. System pencegahan tesebut 

disamping menelan biaya tinggi, juga hanya sesuai untuk Negara-

negara kaya, yang sebagian besar ibunya melahirkan bayi dirumah 

sakit. 

Imunisasi merupakan salah satu upaya pencegahan yang paling 

efektif untuk mencegah penularan penyakit Hepatitis B yang 

dianjurkan WHO (World Health Organization) melalui program The 

Expanded Program On Immunitation (EPI) merekomendasikan 

pemberian vaksinasi terhadap 7 jenis antigen penyakit sebagai 

imunisasi rutin di negara berkembang, yaitu : BCG, DPT, Polio, 

Campak dan Hepatitis B. 

 


