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1.1 Latar Belakang Penelitian 

Penyakit saluran cerna sudah menjadi masalah serius di bidang kesehatan beberapa 

dekade terakhir. Tercatat beberapa gangguan saluran cerna terutama yang disebabkan karena 

infeksi bakteri di negara maju dibandingkan dengan negara berkembang berkisar 40% banding 

90% pada kelompok usia 40 tahun. (Spee, et al.,2010) Data dari Dirjen Bina Yanmedik Depkes 

RI melaporkan bahwa gangguan saluran cerna menempati urutan ke tiga dari sepuluh penyakit 

utama penyebab kematian di berbagai rumah sakit di Indonesia dengan jumlah kematian 6.590 

dari 225.212 kasus dengan Case Fatality Rate (CFR) 2,93% tahun 2007 dan 6.825 dari 234.536 

kasus dengan CFR 2,91% tahun 2008 (Sridana dan Wiryanata, 2013). 

Bakteri Helicobacter pylori merupakan penyebab utama dalam kasus gangguan saluran 

cerna. Sekitar 50% populasi di dunia yang mengalami gangguan saluran cerna disebabkan oleh 

bakteri ini. Penelitian di Indonesia menunjukkan prevalensi Helicobacter pylori pada pasien 

dengan ulkus peptikum sebanyak 90-100% sedangkan pada pasien dispepsia non ulkus mencapai 

20-40%. Pada tahun 2003-2004, dilakukan penelitian di 5 kota besar di Indonesia. Jogjakarta 

menunjukkan angka prevalesi tertinggi yaitu 30,6% dan Jakarta yang terendah yaitu 8% (Utia, et 

al., 2010). 

Bali memiliki angka prevalensi Helicobacter pylori yang cukup tinggi, tercatat  pada 

tahun 2005 di daerah pedesaan di Tabanan menunjukkan angka prevalensi sebesar 43%, di 

Denpasar mencapai 41,2% dan pada penelitian terakhir di RSUP Sanglah pada pasien gastritits 



tahun 2009 tercatat sebanyak 45,6% pasien positif terdeteksi IgG Helicobacter pylori (Mariadi, 

et al., 2011). 

Tingginya angka prevalensi Helicobacter pylori disebabkan karena manifestasi klinis 

yang tidak spesifik mengacu pada infeksi bakteri ini, sebagian besar bersifat asimtomatis, dan 

Indonesia sendiri merupakan negara berkembang dimana tingkat infeksi karena bakteri masih 

tinggi sehingga diperlukan metode diagnosis yang akurat. Selain itu tingginya prevalensi infeksi 

dikarenakan sifat bakteri ini yang sulit untuk dideteksi secara dini karena sifatnya yang 

mikroaerofilik dan hidup di lingkungan yang unik, di bawah mukus dinding lambung yang 

bersifat asam. Karena cukup sulitnya diagnosis untuk mendeteksi bakteri ini, maka salah satu 

metode yang dilakukan berupa metode diagnosis invasif yaitu dengan gastroskopi untuk 

mengambil sampel mukus lambung dan diperiksa secara histopatologi maupun kultur 

mikrobiologi. Kemudian semakin berkembangnya dunia medis kini pemeriksaan dengan metode 

non invasive seperti UBT (Urea Breath Test), pemeriksaan serologis IgG Helicobacter pylori, 

dan  Stool Antigen Test (SAT) menjadi salah satu pilihan terbaik
 
(Kho, 2010). 

Uji serologis merupakan salah satu metode diagnosis yang sering dipakai dalam 

penelitian epidemiologi karena biayanya yang murah dan sifatnya yang tidak invasif. Pada 

umumnya yang sering digunakan adalah mendeteksi antibodi IgG terhadap kuman Helicobacter 

pylori. Teknik yang dipakai dengan ELISA, ELFA, Westernblot, fiksasi komplemen, dan 

imunofluoresense. ELFA (Enzyme Linked Fluorescence Assay) merupakan pemeriksaan serologi 

dengan sensitifitas 85% dan spesifisitas 79% untuk mendeteksi IgG (Mayo, 2010). Pada 

dasarnya prinsip kerja dari pemeriksaan ELFA adalah reaksi antigen antibodi yang diberikan 

fluoresen kemudian diamati pada mikroskop atau fluorometer. Jika hasil positif maka akan 

terlihat cahaya berpendar yang merupakan hasil dari ikatan antibodi dan antigen bakteri. Namun 



dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa false positive pada metode pemeriksaan ini juga 

sering terjadi. Hal ini dikarenakan adanya croslink reaksi terhadap antigen bakteri lain.terutama 

di daerah berkembang yang insiden infeksinya cukup tinggi. Sifat antibodi IgG yang muncul 

sekitar lebih dari 6 bulan setelah eradikasi juga berperan dalam munculnya kemungkinan false 

positive sebesar 25%. Namun terlepas dari opini negatif tersebut, pemeriksaan serologis masih 

menjadi pilihan terbaik terutama dalam kasus-kasus yang sulit dimana jumlah densitas 

Helicobacter pylori sangat sedikit. Misalnya kasus atropi gaster atau karena riwayat pasien 

dengan terapi obat PPI (Proton Pump Inhibitor) atau antibiotik sebelumnya (Megraud dan 

Lehours, 2007). 

Berpijak dari latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui prevalensi antibodi IgG dari hasil pemeriksaan sampel darah pasien yang diduga 

terinfeksi bakteri Helicobacter pylori dengan pemeriksaan serologis ELFA di RSUP Sanglah 

Denpasar mulai September 2014 – Oktober 2014. 

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Berapa prevalensi antibodi IgG reaktif terhadap antigen Helicobacter pylori pada 

sampel darah pasien dengan pemeriksaan serologis ELFA berdasarkan kelompok umur 

dan jenis kelamin di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar sejak September 

2014 – Oktober 2014? 

 



1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, adapun tujuan umum yang ingin dicapai 

adalah untuk mengetahui gambaran prevalensi infeksi Helicobacter pylori dari hasil 

pemeriksaan ELFA. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, adapun tujuan khusus yang ingin dicapai 

adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui prevalensi antibodi IgG reaktif terhadap Helicobacter pylori 

pada sampel darah pasien dengan pemeriksaan serologis ELFA berdasarkan 

kelompok umur di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglaah Denpasar. 

2. Untuk mengetahui prevalensi antibodi IgG reaktif terhadap Helicobacter pylori 

pada sampel darah pasien dengan pemeriksaan serologis ELFA berdasarkan 

jenis kelamin di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi instansi kesehatan dalam 

mendiagnosis kasus gangguan sistem pencernaan yang disebabkan karena infeksi 

bakteri Helicobacter pylori. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi yang menunjang bagi ilmu 

pengetahuan khususnya pada pemeriksaan laboratorium, mahasiswa dan praktisi 

kesehatan lainnya. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi fondasi untuk penelitian lebih lanjut. 



4. Melalui penelitian ini, peneliti dapat menerapkan dan memanfaatkan ilmu yang 

didapat selama pendidikan, menambah pengetahuan serta pengalaman dalam 

membuat penelitian ilmiah. 

 

  

 

 


