
Ringkasan 

Siapa tidak kenal Hepatitis B? Selain ganas dan mudah menular, jumlah 

kasus dan sumber penularnya pun banyak berkeliaran di sekitar kita. Orang-

orang dekat, tetangga, atau mungkin diri kita sendiri. Dibandingkan virus AIDS 

(HIV), virus Hepatitis B (HBV) seratus kali lebih ganas (infectious), dan sepuluh 

kali lebih banyak (sering) menularkan.  

Indonesia termasuk negara ketiga terbanyak memiliki carrier Hepatitis B, 

setelah Cina dan India. Salah satu sebabnya mungkin karena populasinya yang 

besar, sehingga meningkatkan kemungkinan seseorang terinfeksi HBV tanpa 

diketahui. 

HBV pertama kali diidentifikasi pada tahun 1963 oleh Blumberg. Virus 

HBV berasal dari genus Orthohepadnavirus, dan familinya adalah 

Hepadnaviridae. Penularannya terutama dari pergaulan seks bebas, terkena 

cairan tubuh penderita, atau dari ibu yang menderita Hepatitis B kepada 

anaknya.  
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All About Hepatitis B 

 

Hepatitis B adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh 

virus Hepatitis B (HBV). Virus ini berasal dari genus 

Orthohepadnavirus, dan familinya adalah 

Hepadnaviridae. Mula-mula, virus ini dikenal sebagai 

serum hepatitis. Bila dibandingkan dengan virus AIDS 

(HIV), HBV seratus kali lebih ganas dan sepuluh kali 

lebih banyak menularkan. Di bawah mikroskop elektron, HBV tampak sebagai 

partikel dua lapis berukuran 42 nm yang disebut partikel Dane. Lapisan luarnya 

terdiri atas antigen, yang disingkat HBsAg. Antigen ini 

membungkus bagian dalam virus yang disebut partikel inti 



atau core yang berukuran 27 nm. Masa inkubasi HBV kira-kira selama 6 sampai 

25 minggu. Virus ini juga tidak dapat tumbuh dalam kultur jaringan.  

 Ini adalah gambar HBV secara secara detail: 

 
 Mekanisme penyerangan virus Hepatitis B dalam tubuh: 

 Mula-mula, HBV menyerang membran sel hati. Virus ini kemudian masuk 

ke dalam sel hati. 

 Partikel inti yang mengandung DNA dilepaskan, dan DNA-nya 

berpolimerase ke dalam nukleus sel hati. 

 Polimerase DNA ini menyebabkan sel hati membuat kopian DNA HBV dari 

RNA-m. 

 Sel ini kemudian memasang “kopian hidup” dari virus. Melalui cara ini, 

versi dari HBV dikonstruksikan lewat sel hati. 

 Karena memproduksi protein permukaan secara berlebihan, selnya tetap 

bersatu membentuk bulatan kecil atau rantai, yang memberikan 

penampilan khas pada sampel darah dibawah mikroskop. 



 Kopian dari virus dan antigen permukaan itu dilepaskan dari membran 

sel hati ke dalam aliran darah, dan dari sana dapat menginfeksi sel hati 

lainnya dan bereplikasi secara efektif. 

Pertama kali HBV diidentifikasi yaitu pada tahun 1963, Blumberg 

menemukan antigen dari seorang Aborigin Australia, yang diberi nama Austalian 

Antigen-Au. Tahun 1967 diketahui bahwa Au itu adalah antigen virus, yang 

kemudian disebut HBsAg (antigen permukaan). Kemudian, di tahun 1970, Dane 

menemukan “partikel Dane” sebesar 42 nm dalam darah penderita Hepatitis, 

yang kemudian disebut HBcAg (antigen inti). Tahun 1973 ditemukan pula HBeAg 

(versi HBcAg yang dipotong). 

Dari kelima jenis Hepatitis (Hepatitis A, B, C, Delta, E, dan G), Hepatitis 

B adalah jenis penyakit yang paling serius. Tak ada kecenderungan musim 

tertentu ataupun golongan umur tertentu untuk dapat terjangkit penyakit ini, 

meskipun tentu saja ada kelompok-kelompok dengan resiko terjangkit yang 

lebih tinggi, misalnya penyalahguna obat-obatan secara parenteral, tenaga 

kesehatan, orang-orang yang baru mendapat transfusi darah, penderita dan 

staf hemodialisa, penduduk yang memiliki kehidupan seks bebas dan bayi baru 

lahir yang ibunya adalah penderita penyakit ini.  

HBV terdapat dalam semua cairan tubuh dari penderitanya, baik dalam 

darah, sperma, cairan vagina dan air ludah. Virus ini mudah menular pada 

orang-orang yang hidup bersama dengan orang yang terinfeksi melalui cairan 

tubuh tadi. Secara umum, seseorang dapat tertular HBV melalui: 

 Hubungan seksual dengan penderita.  

 Bergantian jarum suntik dengan penderita.  

 Menggunakan alat yang terkontaminasi darah dari penderita (pisau 

cukur, tato, tindik, dsb). 

  90% berasal dari ibu yang terinfeksi HBV. 

 Transfusi darah yang terinfeksi HBV. 

 Lewat peralatan dokter gigi dan peralatan dokter bedah, jika sterilisasi 

peralatannya kurang sempurna. 



Gejala Hepatitis B mirip dengan gejala penyakit flu. Kadang-kadang bahkan 

tidak menimbulkan gejala sama sekali. Karena itulah, banyak kasus Hepatitis B 

yang tidak terdiagnosis sehingga tidak dapat dilakukan pengobatan secara dini. 

Gejala penyakit Hepatitis pada umumnya sama, sehingga sukar untuk 

dibedakan secara klinis. Secara umum, gejalanya yaitu nafsu makan berkurang, 

mual, muntah, demam, bagian putih mata menjadi kuning, mudah lelah, nyeri 

otot dan persendian, sakit kepala, nyeri perut dibagian kanan atas, diare, 

warna tinja seperti dempul, warna urin seperti teh, dan berat badan berkurang 

2,5 – 5 kg. Gejala ini umumnya terjadi pada hari ke 40 – 180 setelah terinfeksi 

HBV.  

Menurut Wang Xinyao dan Qiu Maoliang, ada tiga tipe kelainan yang tampak 

pada penderita Hepatitis B. Ketiga tipe itu adalah: 

1. Insufisiensi limpa ; ada sedikit kelainan, berat badan normal atau sedikit 

gemuk, lidah pucat dan besar, selaput lidah putih tipis atau tipis kotor , 

nadi pelan atau pelan halus.  

2. Insufisiensi limpa dengan reak panas ; ada sedikit kelainan, berat badan 

normal atau sedikit gemuk, lidah merah muda atau sedikit merah, 

selaput lidah tipis kuning atau kuning kotor, nadi halus dan licin atau 

lambat dan halus. 

3. Defisiensi Yin ; tampak kemerahan di region zygomatik, berat badan 

sedikit kurang , lidah merah dan pecah, selaput lidah tipis dan kering, 

nadi kecil dan halus atau kecil dan cepat. 

Penyakit Hepatitis B dapat menyebabkan kerusakan sel hati yang serius. Sel 

hati akan mengalami kerusakan, sehingga tidak dapat berfungsi seperti 

biasanya.  Pada kasus yang berat atau komplikasi, bahkan dapat menyebabkan 

kerusakan hati secara permanen. Akhirnya, timbullah sakit gagal hati, sirosis, 

atau bahkan kanker hati yang dapat mengakibatkan kematian.  

Hepatitis B kronis adalah penyakit 

nekroinflamasi kronis hati yang 

disebabkan oleh infeksi virus Hepatitis 

B persisten. Hepatitis B kronis ditandai 



dengan HBsAg positif (> 6 bulan) di dalam serum, tingginya kadar HBV DNA dan 

berlangsungnya proses nekroinflamasi kronis hati. Carrier HBsAg inaktif 

diartikan sebagai penderita infeksi HBV persisten hati tanpa nekroinflamasi. 

Sedangkan Hepatitis B kronis eksaserbasi adalah keadaan klinis yang ditandai 

dengan peningkatan intermiten ALT>10 kali batas atas nilai normal (BANN). ALT 

adalah enzim yang diproduksi oleh sel hati yang dapat dideteksi dalam aliran 

darah. Angka normal ALT adalah dari 0-40. Ketika sel hati rusak, enzim ini akan 

dilepaskan dan terjadi peningkatan jumlahnya dalam serum. Umumnya, jumlah 

ALT dalam darah dapat menjadi indikator kerusakan sel hati oleh HBV.  

Diagnosis infeksi Hepatitis B kronis didasarkan 

pada pemeriksaan serologi, virologi, biokimiawi 

dan histologi. Secara serologi, pemeriksaan yang 

dianjurkan untuk diagnosis dan evaluasi infeksi 

Hepatitis B kronis adalah : HBsAg, HBeAg, anti 

HBe dan HBV DNA (4,5). Pemeriksaan virologi 

dilakukan untuk mengukur jumlah HBV DNA serum, yang sangat penting, karena 

dapat menggambarkan tingkat replikasi virus. Sedangkan, pemeriksaan 

biokimiawi yang penting untuk menentukan keputusan terapi adalah kadar ALT. 

Peningkatan kadar ALT menggambarkan adanya aktifitas kroinflamasi. Oleh 

karena itu, pemeriksaan ini dipertimbangkan sebagai prediksi gambaran 

histologi. Pasien yang kadar ALT-nya menunjukkan proses nekroinflamasi yang 

lebih berat dibandingkan dengan ALT yang normal. Pasien dengan kadar ALT 

normal mempunyai respon serologi yang kurang baik pada terapi antiviral. Jadi, 

pasien dengan kadar ALT normal lebih baik tidak diterapi, 

kecuali bila hasil pemeriksaan histologi menunjukkan 

proses nekroinflamasi aktif. Tujuan pemeriksaan histologi 

adalah untuk menilai tingkat kerusakan hati, menyisihkan 

diagnosis penyakit hati lain, prognosis dan menentukan 

manajemen anti viral. 

Hepatitis B menyebabkan sel-sel hati mengalami kerusakan sehingga tidak 

dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pada umumnya, sel-sel hati dapat 
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tumbuh kembali dengan sisa sedikit kerusakan, tetapi penyembuhannya 

memerlukan waktu berbulan-bulan disertai diet dan istirahat yang baik.  

Salah satu pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan pemberian 

imunisasi Hepatitis B, yang telah tersedia sejak beberapa tahun yang lalu. Juga 

telah tersedia vaksin Hepatitis B. Ada dua macam vaksin Hepatitis B, yaitu 

vaksin yang terbuat dari darah manusia yang telah kebal Hepatitis B dan vaksin 

Hepatitis yang dibuat dari perekayasaan sel ragi. Vaksin hepatitis yang dibuat 

dari darah manusia kebal Hepatitis disuntikkan kepada orang sehat sekali 

sebulan sebanyak 3 kali, sedangkan vaksin hepatitis B yang direkayasa dari sel 

ragi diberi kepada penderita sebulan sekali sebanyak 2 kali, lalu suntikan yang 

ketiga diberi 5 bulan kemudian. 

Vaksinasi pada bayi diberikan sejak lahir, berturut-turut tiga kali dengan 

selang satu bulan, kemudian lima bulan berikutnya. Untuk orang dewasa, 

umumnya dilakukan pemeriksaan darah dulu untuk menilai status darahnya 

sehubungan dengan Hepatitis B-nya. Untuk itu diperiksa darah HBsAg, Anti-HBc, 

dan Anti-HBs. Setelah melihat hasil ketiga nilai itu, dokter akan menentukan 

apakah seseorang perlu atau masih perlu divaksinasi. Jika dari hasil 

pemeriksaan ternyata tubuh sudah memiliki kekebalan cukup terhadap 

Hepatitis B, vaksinasi tidak perlu lagi diberikan. Hanya pada tubuh yang belum 

kebal, atau yang kekebalannya masih di bawah standar, masih memerlukan 

vaksinasi. Untuk mengetahui apakah vaksinasi telah  memberikan hasil, setelah 

dilakukan serangkaian vaksinasi (setelah 6 bulanan), perlu dilakukan 

pemeriksaan darah untuk mengetahui apakah tubuh merespon pembentukan 

zat kekebalan dengan melihat kadar Anti-HBs dalam darah. Jika ternyata zat 

kekebalan terhadap Hepatitis B-nya masih negatif atau kadarnya di bawah 

standar, vaksinasi perlu diulang sampai zat kekebalan mencapai kadar 

sekurang-kurangnya sama dengan nilai standar. 

Ada tiga golongan utama obat hepatitis B, yaitu viral supressor, 

immunomodulator dan pengobatan alternatif. Model viral supressor meliputi 

analog sintetik dari bahan pembentuk virus hepatitis B yang nantinya akan 

menghalangi replikasi virus. Model immunomodulator meliputi semua bahan 



yang memacu respon imun untuk menghancurkan sel hati yang terinfeksi 

dengan virus hepatitis B dan membersihkan hati dari virus. Model pengobatan 

alternatif meliputi obat-obatan tradisional yang masih belum diketahui secara 

spesifik mekanisme kerjanya kecuali sebagai suportif. 

Pengobatan dilakukan dengan interferon alfa-2b, adefovir dipivofil dan 

lamivudin, serta imunoglobulin yang mengandung antibodi terhadap hepatitis-B 

yang diberikan 14 hari setelah paparan. Dapat juga digunakan tumbuhan obat 

atau herbal untuk mencegah dan membantu pengobatan Hepatitis. Beberapa 

diantaranya mempunyai efek sebagai hepatoprotektor, yaitu melindungi hati 

dari pengaruh zat toksik yang dapat merusak sel hati, juga ada yang bersifat 

anti radang, kolagogum dan khloretik, yaitu meningkatkan produksi empedu 

oleh hati. Sedangkan, beberapa tumbuhan obat yang dapat digunakan untuk 

pengobatan Hepatitis, antara lain yaitu temulawak (Curcuma xanthorrhiza), 

kunyit (Curcuma longa), sambiloto (Andrographis paniculata), meniran 

(Phyllanthus urinaria), daun serut/mirten, jamur kayu/lingzhi (Ganoderma 

lucidum), akar alang-alang (Imperata cyllindrica), rumput mutiara (Hedyotis 

corymbosa), pegagan (Centella asiatica), buah kacapiring (Gardenia augusta), 

buah mengkudu (Morinda citrifolia), dan jombang (Taraxacum officinale). 

Secara kedokteran timur, Wao Xinyao dkk juga melakukan terapi akupuntur dan 

moksibusi pada pengidap virus hepatitis B dengan persentase keberhasilan 

72,86%.  

Pemerintah Indonesia sebetulnya juga telah menyediakan vaksin satu 

kali pakai, bernama yunijek. Vaksin tersebut diberikan secara gratis termasuk 

ke puskesmas-puskesmas. Vaksin tersebut diberikan kepada bayi yang baru lahir 

dan diperkirakan vaksin tersebut dapat digunakan sampai 2-3 tahun ke depan. 

Penderita Hepatitis B sebagian besar akan sembuh dengan baik dan hanya  

sebagian kecil saja yang langsung meninggal oleh ganasnya virus atau karena 

ketahanan tubuh yang rendah (Hepatitis fulminant). Sepersepuluh kasus 

Hepatitis B akan berkembang menjadi Hepatitis menahun (Chronic hepatitis). 

Sebagian pasien Hepatitis B menahun, penyakitnya dapat menjadi tidak aktif 

lagi, namun sebagian lagi akan terus memburuk dalam hitungan tahun (Chronic 
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Active Hepatitis). Pasien dengan Hepatitis menahun aktif inilah yang memikul 

risiko komplikasi, yaitu menjadi sirosis (Cirrhosis hepatis), atau menjadi kanker 

hati (Carcinoma hepatis). Kedua komplikasi ini umumnya berakhir dengan 

kematian. 

Ada 3 kemungkinan tanggapan kekebalan tubuh terhadap virus Hepatitis B 

pasca periode akut. Pertama, jika tanggapan kekebalan tubuh lebih kuat, maka 

akan terjadi pembersihan virus, dan pasien sembuh. Kedua, jika tanggapan 

kekebalan tubuh lemah, maka pasien tersebut akan menjadi carrier inaktif. 

Ketiga, jika tanggapan tubuh bersifat intermediate (antara dua hal di atas) 

maka penyakit akan terus berkembang menjadi hepatitis B kronis. 

CD-8 positif, kelas I utama histokompabilitas yang terbatas, memimpin CTLs 

(Cytotoxic T-Lymfosit; respon imun tengah sel) melawan protein nukleokapsid 

HBV yang ada di sekeliling darah pasien akut. Sel yang baru saja dideteksi 

dalam darah pasien dengan infeksi HBV kronis menunjukkan ketidakmampuan 

untuk membentuk generasi baru. Hal tersebut mungkin mempengaruhi 

timbulnya infeksi persisten, meskipun absennya mereka dari darah dalam 

infeksi kronis mungkin digunakan untuk membentuk sekuestran mereka 

ditempat lain.  

Infeksi pertama memacu IgM dan IgG merespons HBcAg dengan cepat 

setelah kemunculan HBsAg dalam serum akibat serangan HBV. Anti HBs dan anti 

HBe tampak dalam serum hanya beberapa minggu kemudian, ketika HBsAg dan 

HBeAg tidak terdeteksi lebih lanjut, meskipun banyak pasien yang HBsAg nya 

positif. Kompleks HBsAg-anti-HBs dapat ditemukan dalam serum. 

Antibodi yang pertama kali dideteksi setelah sekitar 8 minggu terinfeksi HBV 

adalah antigen protein-permukaan. Inisial dari antigen ini adalah kelas IgM dan 

IgG, dan secara umum terlihat setelah kehadiran HBsAg. Kehadiran antibodi ini 

dalam darah dapat menjadi salah satu cara untuk mendiagnosis tingkat 

keparahan penyakit HBV. Kehadiran antibodi HBcAb IgM yang kuat mungkin 

menandakan adanya infeksi fase akut. Sedangkan kehadiran HBcAb IgG tanpa 

HBcAb IgM mungkin menandakan adanya HBV kronik atau HBV yang timbul 

kembali. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit


Indonesia adalah negara yang mempunyai carrier Hepatitis B terbanyak 

nomor tiga setelah Cina dan India. Hal ini mungkin disebabkan karena imunisasi 

Hepatitis B pada bayi (Universal Immunization) di Indonesia baru dimulai 

beberapa tahun lampau, yaitu pada tahun 1996. Selain itu, belum semua orang 

berisiko tinggi terkena Hepatitis B meminta vaksinasi. Dengan kondisi seperti 

itu, berarti masyarakat yang telah terlanjur tertular Hepatitis B sudah banyak, 

dan makin  tidak terkontrol. Menurut WHO, Indonesia termasuk daerah 

hepatitis B yang endemis (ada sepanjang tahun) dengan tingkat penderita 

sedang dan berat.  

Hepatitis B juga dapat menghasilkan varian dan mutan. Varian ini bisa tidak 

terdeteksi oleh tes yang ada, dan dapat bereplikasi dalam tubuh orang yang 

telah divaksinasi. Hal ini telah dilaporkan oleh beberapa negara. Yang perlu 

diwaspadai adalah timbulnya escape mutant, yaitu mutasi pada seseorang yang 

punya kekebalan. Mutasi virus ini terjadi dalam waktu yang lebih pendek. Hal 

ini terjadi karena tekanan dari host akibat daya tahan tubuh, misalnya, karena 

diberi antibodi monoklonal atau divaksinasi. Sejumlah escape mutant telah 

ditemukan di seluruh dunia. Di Indonesia, mutasi terjadi antara lain pada 

determinan alfa, pada asam amino 129, 130, 138, 142, 143, 144, dan 145. 
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