
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Penyakit herpes zoster adalah penyakit yang disebabkan oleh reaktivasi varicella zoster 

virus (VZV) yang memiliki double-stranded DNA dan bereplikasi di nukleus sel, sehingga 

memiliki kemampuan untuk menjadi laten pada ganglion sel saraf sensori manusia selama 

seumur hidup (Weinberg, 2007). Herpes zoster menyebabkan morbiditas yang cukup tinggi 

karena  menyerang saraf sensori sehingga mengakibatkan rasa yang sangat nyeri, selain itu 

penyakit ini juga menyebabkan ketidaknyamanan karena vesikel yang muncul mengikuti 

dermatom saraf pada bagian-bagian yang dapat menganggu aktivitas sehari-hari, misalkan pada 

pinggang, punggung, dan lengan. Rekarensi penyakit herpes zoster menyebabkan tingkat 

kesakitan semakin tinggi. 

Virus ini dapat bereplikasi di kemudian hari dengan cara menjalar mengikuti saraf sensori 

menuju kulit sehingga muncul penampakan klinis berupa vesikel terutama saat kekebalan tubuh 

menurun. Kasus herpes zoster semakin meningkat seiring semakin meningkatnya kasus 

imunodefisiensi seperti HIV dan keganasan. Herpes zoster bisa dijadikan pertanda awal 

HIV/AIDS, dengan meningkatnya risiko herpes zoster 20 kali lebih besar dibandingkan dengan 

orang tanpa imunodefisiensi (Manfred, 1999) 

Herpes zoster memiliki insiden rata-rata 10-20 persen dari populasi umum dan terdapat 

600.000-850.000 insiden setiap tahun di Amerika Serikat (Fredberg, 2003). Kasus herpes zoster 

di rumah sakit di Amerika Serikat sebagian besar terdiri atas penderita yang berusia tua, 

penderita dengan komplikasi, dan penderita dengan imunodefisiensi. Insiden herpes zoster secara 



global pada usia > 60 tahun adalah 11,8 kasus/1000 populasi/tahun (Wung PK, 2005). Meskipun 

herpes zoster memiliki morbiditas yang tinggi, namun tidak terdapat data yang jelas dan spesifik 

mengenai gambaran karakteristik herpes zoster di Bali selama 5 tahun terakhir, padahal Bali 

menempati urutan ke-3 di Indonesia untuk kasus HIV/AIDS. Untuk itu peneliti melakukan 

penelitian untuk mengetahui prevalensi, insiden dan gambaran karakteristik kasus herpes zoster 

di Poliklinik Kulit dan Kelamin RSUP Sanglah periode Januari 2011- Desember 2013  

1.2 Rumusan Masalah  

1) Berapakah prevalensi dan insiden herpes zoster di Poliklinik Kulit dan Kelamin RSUP 

Sanglah periode Januari 2011- Desember 2013? 

2) Bagaimanakah gambaran karakteristik pasien herpes zoster Poliklinik Kulit dan Kelamin 

RSUP Sanglah periode Januari 2011- Desember 2013? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui prevalensi dan insiden herpes zoster di Poliklinik Kulit dan Kelamin 

RSUP Sanglah periode Januari 2011- Desember 2013 

3) Untuk mengetahui gambaran karakteristik pasien herpes zoster Poliklinik Kulit dan 

Kelamin RSUP Sanglah periode Januari 2011- Desember 2013 

 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Sebagai bahan kajian pustaka untuk penelitian selanjutnya mengenai herpes zoster 

2) Sebagai sumber informasi bagi masyarakat mengenai penyakit herpes zoster 

3) Sebagai referensi ilmu bagi praktisi medis untuk menanggulangi penyakit  herpes zoster 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


