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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hepatitis adalah proses terjadinya inflamasi dan atau nekrosis 

jaringan hati yang dapat disebabkan oleh infeksi, obat-obatan, toksin, 

gangguan metabolik, maupun kelainan autoimun. Ketika pertama kali 

terinfeksi, infeksi pada orang tersebut dapat berkembang menjadi infeksi 

akut, yang bisa menyebabkan infeksi kronis, yang dimulai dari infeksi 

yang sangat ringan, dengan sedikit atau tanpa gejala, sampai menyebabkan 

kondisi yang serius dan yang membutuhkan rawat inap (Mohammad, et 

al., 2012). 

Sari, Indrawati, & Djing (2008) menyatakan bahwa hepatitis B 

merupakan tipe hepatitis yang berbahaya, penyakit ini lebih sering 

menular dibandingkan  hepatitis jenis lainnya. Hepatitis B menular melalui 

kontak darah atau cairan tubuh yang  mengandung virus hepatitis B 

(VHB). Virus hepatitis B 100 kali lebih infeksius, yakni lebih berpotensi 

menyebabkan infeksi dibandingkan virus HIV  karena masa tunasnya 

cukup pendek, yaitu sekitar 3 bulan.  

Indonesia  merupakan negara dengan endemisitas tinggi Hepatitis 

B terbesar kedua di negara South East Asian Region (SEAR) setelah 
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Myanmar (Pusat data dan Informasi Kementrian Kesehatan Indonesia, 

2014).  Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), diperkirakan terdapat 28 

juta penduduk Indonesia yang terinfeksi hepatitis B dan C, 14 juta di 

antaranya berpotensi untuk menjadi kronis, dan dari yang kronis tersebut 

1,4 juta orang berpotensi untuk menderita kanker hati.  

Menurut hasil Riskesdas (2013) bahwa jumlah orang yang 

didiagnosis hepatitis di fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan gejala-

gejala yang ada, menunjukkan peningkatan dua kali lipat apabila 

dibandingkan dari data tahun 2007 dan 2013. Pada tahun 2007, lima 

provinsi dengan prevalensi hepatitis tertinggi adalah Nusa Tenggara 

Timur, Sulawesi Tengah, Aceh, Gorontalo dan Papua Barat sedangkan 

pada tahun 2013 lima provinsi dengan prevalensi tertinggi yaitu Nusa 

Tenggara Timur, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Maluku 

Utara. Pada tahun 2013 Nusa Tenggara Timur adalah salah satu yang 

memiliki angka prevalensi di atas rata-rata yaitu 4,3 juta penduduk dalam 

kasus hepatitis. 

Penelitian berjudul “Gambaran pengetahuan petugas kesehatan 

terhadap hepatitis B di RSUP Prof. R.D Kandou Manado” yang ditulis 

oleh Hutapea, Umboh, Wilar, Rampengan (2014). Hasil yang didapatkan 

dari 60 orang petugas kesehatan terdapat 56 orang yang memiliki 

pengetahuan baik tentang hepatitis B. Petugas kesehatan dengan 

pengetahuan yang cukup terhadap hepatitis B berjumlah 4 orang.  
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Angka kunjungan pasien rawat inap, rawat jalan, emergency 

dengan hepatitis B di satu Rumah Sakit Swasta di Indonesia bagian 

Tengah tahun 2017 sebanyak 332 orang. Angka ini tentunya masih 

tergolong tinggi dan diduga akan terus meningkat setiap tahunnya. Selain 

itu beberapa petugas non kesehatan mengetahui bahwa pasien yang 

dibantu menderita hepatitis B.  

Kemudian penulis melakukan observasi bagaimana cara dan 

kebiasaan tenaga kerja non kesehatan yaitu driver dan housekeeping 

Rumah Sakit Swasta di Indonesia bagian Tengah. Driver bertugas 

menjemput pasien-pasien di berbagai lokasinya, biasanya driver juga 

membantu petugas kesehatan untuk mobilisasi pasien ke dalam 

ambulance. Selain itu, driver juga rutin menjemput pasien hemodialisa 

yang menderita hepatitis B. Ketika kontak dengan pasien driver tidak 

menggunakan alat pelindung diri. Hal ini menjadi risiko bagi driver 

tertular hepatitis B jika ia kontak dengan cairan tubuh pasien. Penulis juga 

melakukan observasi terhadap petugas housekeeping. Ketika 

membersihkan cairan tubuh pasien yang ada di rumah sakit ada beberapa 

yang masih belum patuh menggunakan alat pelindung diri. Menurut 

Harwanti (2009) alat pelindung diri adalah seperangkat alat keselamatan 

yang digunakan pekerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya 

dari kemungkinan adanya pemaparan potensi bahaya lingkungan kerja 

terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja.  
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Hasil dari data di atas juga menunjukkan bahwa tahun 2013 NTT 

termasuk satu dari lima provinsi dengan prevalensi penyakit hepatitis 

tertinggi di Indonesia. Penulis melakukan wawancara terhadap lima orang  

tenaga non kesehatan di satu Rumah Sakit Swasta di Indonesia bagian 

Tengah. Hasil wawancara penulis ditemukan bahwa tenaga non kesehatan 

Rumah Sakit Swasta di Indonesia Tengah  belum mengetahui bagaimana 

penularan hepatitis B. Selain itu, beberapa tenaga non kesehatan juga 

mengatakan bahwa mereka belum pernah melakukan pemeriksaan 

hepatitis B dan diberikan vaksin hepatitis B. Meskipun tidak ada kejadian 

terkena penyakit hepatitis B pada tenaga kerja non kesehatan tetapi 

penelitian ini penting sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya 

kejadian tersebut. Penelitian pengetahuan tenaga non kesehatan terhadap 

penularan hepatitis B juga cukup terbatas. Hal ini membuat penulis tertarik 

untuk meneliti bagaimana pengetahuan tenaga kerja non kesehatan di satu 

Rumah Sakit Swasta Indonesia bagian Tengah terhadap penularan 

hepatitis B. 

1.2  Rumusan Penelitian 

Angka kunjungan pasien rawat inap, rawat jalan, emergency dengan 

hepatitis B di satu Rumah Sakit Swasta Indonesia bagian Tengah tahun 

2017 cukup tinggi yaitu sebanyak 332 orang. Di rumah sakit tenaga non 

kesehatan memiliki risiko terpapar cairan tubuh pasien yang sudah 

terinfeksi hepatitis B. Berdasarkan fenomena tersebut sehingga penelitian 

ini untuk mendapatkan gambaran pengetahuan tenaga kerja non kesehatan 
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di satu Rumah Sakit Swasta Indonesia bagian Tengah terhadap Penularan 

Hepatitis B. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui pengetahuan tenaga kerja non kesehatan terhadap 

penularan hepatitis B di satu Rumah Sakit Swasta Indonesia bagian 

Tengah. 

2) Untuk mengetahui distribusi frekuensi tingkat pengetahuan tenaga non 

kesehatan terhadap penularan Hepatitis B berdasarkan kelompok usia. 

3) Untuk mengetahui distribusi frekuensi tingkat pengetahuan tenaga non 

kesehatan terhadap penularan Hepatitis B berdasarkan kelompok jenis 

kelamin. 

4) Untuk mengetahui distribusi frekuensi tingkat pengetahuan tenaga non 

kesehatan terhadap penularan Hepatitis B berdasarkan kelompok 

pendidikan terakhir. 

 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana gambaran pengetahuan tenaga kerja non kesehatan terhadap 

hepatitis B di satu Rumah Sakit Swasta Indonesia bagian Tengah? 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah kepustakaan, 

yang dapat bermanfaat serta menjadi bahan masukan untuk institusi 
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dalam pendidikan terkait bagaimana pengetahuan tenaga kerja non 

kesehatan terhadap penularan hepatitis B. 

b. Hasil dari penelitian dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

meneliti lebih lanjut faktor-faktor apa saja yang memengaruhi 

pengetahuan tenaga non kesehatan terhadap penularan hepatitis  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi rumah sakit  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi tentang 

bagaimana gambaran pengetahuan tenaga kerja non kesehatan di 

satu Rumah Sakit Swasta Indonesia bagian Tengah. Selain itu hal ini 

dapat menjadi bahan pertimbangan untuk di lakukan screening 

hepatitis dan pemberian vaksin terhadap tenaga non kesehatan 

rumah sakit.  

b. Bagi tenaga non kesehatan 

Agar tenaga kerja non kesehatan dapat mengetahui sejauh mana 

tingkat pengetahuan mereka terhadap penularan hepatitis B. 

 

 

 

 

 




