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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ilmu pengetahuan yang terus mengalami perkembangan telah membawa 

manusia menuju suatu babak baru dalam kehidupan yang lebih maju. Namun, 

kemajuan ini ternyata juga telah menuntun manusia ke kehidupan yang lebih 

bebas. Sebagai contoh adalah adanya kasus seks bebas dan penggunaan narkoba. 

Jika kedua kasus tersebut meningkat, berarti terjadi pula peningkatan risiko 

penyebaran penyakit infeksi yang saat ini menjadi fenomena di dunia. Salah satu 

penyakit infeksi yang menyebar melalui perilaku seks bebas dan penggunaan 

narkoba adalah infeksi HIV/AIDS. Penyakit ini sampai sekarang masih menjadi 

isu kesehatan publik di dalam komunitas di seluruh dunia (Smeltzer & Bare, 

2002). 

AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrom) merupakan bentuk 

terparah dalam tingkatan penyakit yang disebabkan oleh infeksi HIV (Smeltzer & 

Bare, 2002). HIV (Human Immunodeficiency Virus) termasuk dalam sebuah 

kelompok retrovirus yang membawa material genetiknya di dalam RNA. Virus 

ini menyerang daya tahan tubuh manusia sehingga sistem kekebalan manusia 

dapat menurun tajam bahkan hingga tidak berfungsi sama sekali (Dubin, 2007). 

Secara garis besar, penyebaran HIV dapat dibagi menjadi empat (Dinas 

Kesehatan Propinsi Jawa Tengah, 2005), yaitu penularan melalui hubungan 

seksual yang tidak aman dengan orang yang terinfeksi virus, penularan melalui 
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pemakaian bersama jarum dan alat suntik yang tidak steril atau benda tajam lain 

yang menusuk atau menyayat kulit dengan orang yang telah terinfeksi HIV, 

penularan melalui transfusi darah atau transfusi organ lain dari seseorang yang 

terinfeksi, dan penularan dari ibu ke anak ketika dalam kadungan maupun ketika 

melahirkan. 

Sejak pertamakali ditemukan pada tahun 1981, kasus-kasus HIV/AID 

baru selalu muncul setiap tahun. Pada tahun 2006, di dunia terdapat 39,5 juta 

orang hidup dengan HIV positif dan 2,9 juta orang meninggal akibat AIDS. Di 

tahun berikutnya, terdapat 2,5 kasus HIV baru dengan jumlah kematian akibat 

AIDS sebesar 2,1 juta kasus (UNAIDS, 2007). 

Pola yang sama juga terjadi di Indonesia dan kota Surakarta. Jumlah 

kasus HIV/AIDS di Indonesia pada tahun 2006 adalah 3859 kasus. Pada tahun 

2007, jumlahnya menjadi 3874 kasus. Sedangkan di Surakarta pada tahun 2006 

terdapat 36 kasus HIV/AIDS dan pada tahun berikutnya terdapat 35 kasus baru 

(Dirjen PPL dan PM Depkes RI, 2007). 

Penurunan sistem kekebalan tubuh pada klien HIV/AIDS membuat 

mereka memerlukan penanganan di pusat pelayanan kesehatan seperti rumah 

sakit dimana perawat menjadi ujung tombak pelayanannya. Perawat sangat 

berperan dalam perawatan klien HIV/AIDS. Ketika tidak ada terapi medis lagi 

yang dapat diberikan pada klien, perawat masih tetap melakukan berbagai 

tindakan yang dapat diberikan kepada klien (Long dalam Priharjo, 2006). 

Interaksi antara perawat dengan klien yang intensif membuat perawat 

menghadapi kemungkinan infeksi penularan dari klien. Salah satu cara untuk 
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mencegah terjadinya penularan adalah dengan menerapkan perilaku pencegahan. 

Peran perawat dalam perawatan klien HIV/AIDS salah satunya adalah dengan 

menerapkan kewaspadaan universal untuk mencegah penularan HIV/AIDS pada 

perawat, petugas kesehatan yang lain, dan klien (Nursalam dan Kurniawati, 

2007). 

Perilaku dan tindakan perawat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

salah satunya adalah pengetahuan. Pengetahuan merupakan domain yang sangat 

penting  dalam membentuk perilaku seseorang. Pengetahuan diperlukan sebagai 

dorongan pikir dalam menumbuhkan kepercayaan diri maupun dorongan sikap 

dan perilaku, sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan merupakan stimuli 

terhadap tindakan seseorang. Di samping itu, perilaku yang dalam 

pembentukannya didasari oleh pengetahuan akan bersifat lebih langgeng. 

(Notoatmodjo, 2007). 

Hubungan antara tingkat pengetahuan dengan perilaku pencegahan ini 

perlu untuk diketahui karena jika memang benar ada hubungan di antara 

keduanya, maka peningkatan pengetahuan dapat digunakan sebagai salah satu 

cara untuk meningkatkan kualitas penerapan perilaku pencegahan. Jika kualitas 

penerapan perilaku pencegahan dapat ditingkatkan, maka jumlah kasus penularan 

HIV/AIDS akan dapat ditekan. Cara ini akan lebih efektif daripada skrining 

karena sangat tidak mungkin melakukan tes HIV/AIDS kepada seluruh klien 

mengingat tingginya biaya reagen yang digunakan di dalam tes ini dan adanya 

window period pada stadium perkembangan penyakit HIV (Yayasan Spiritia, 

2004). 
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RSUD Dr. Moewardi Surakarta merupakan rumah sakit daerah yang telah 

ditunjuk untuk menjadi rumah sakit rujukan bagi klien dengan HIV/AIDS. Sejak 

tahun 2005, di rumah sakit ini juga telah dibuka klinik VCT (Voluntary 

Counselling and Testing) yang bertugas melakukan konseling dan pengetesan 

HIV/AIDS terhadap orang-orang risiko tinggi tertular HIV/AIDS secara gratis. 

Jumlah kasus HIV/AIDS di rumah sakit ini pada tahun 2006 adalah 23 dan pada 

Januari 2007 sampai April 2008 terdapat 35 kasus baru (VCT RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta, 2008). Dengan bermunculannya kasus HIV/AIDS baru 

setiap tahun, maka rumah sakit ini dituntut untuk siap memberikan pelayanan 

kesehatan bagi klien dengan HIV/AIDS. Melati 1 yang merupakan ruang rawat 

inap bagi kasus infeksi, dituntut untuk memiliki tenaga keperawatan dengan 

tingkat pengetahuan yang memadai dan menerapkan perilaku pencegahan 

penularan dari klien dengan HIV/AIDS. 

Studi pendahuluan yang telah dilakukan memberikan informasi bahwa 

pada tahun 2007, ruang Melati 1 merawat 17264 klien rawat inap dengan 28 

orang di antaranya adalah klien HIV/AIDS. Jumlah perawat di ruangan ini adalah 

23 orang yang kesemuanya berinteraksi langsung dengan klien HIV/AIDS. 

Walaupun belum ada standar operasional pelaksanaan pencegahan penularan 

untuk klien HIV/AIDS, namun sebagian perawat sudah melakukan cuci tangan 

dan memakai alat pelindung ketika memberikan asuhan keperawatan. Hasil 

wawancara terhadap dua orang perawat menunjukkan bahwa masih ada perawat 

yang belum benar-benar memahami mengenai konsep HIV/AIDS. Hal ini 

terbukti dengan ketidakmampuan perawat menjelaskan mengenai proses 
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terjadinya penyakit (patofisiologi penyakit) infeksi HIV dan AIDS dan sifat-sifat 

HIV. 

Berangkat dari isu dan hasil studi pendahuluan di atas, peneliti tertarik 

untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan perawat dengan perilaku 

pencegahan penularan dari klien HIV/AIDS. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah: Apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan perawat 

dengan perilaku pencegahan penularan dari klien HIV/AIDS? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

Mempelajari hubungan antara tingkat pengetahuan perawat dengan perilaku 

pencegahan penularan dari klien HIV/AIDS. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui karakteristik responden penelitian. 

b. Mengidentifikasi pengetahun perawat tentang HIV/AIDS. 

c. Mengidentifikasi perilaku pencegahan penularan dari klien HIV/AIDS 

yang dilakukan oleh perawat. 

d. Menganalisa hubungan antara tingkat pengetahuan perawat dengan 

perilaku pencegahan penularan dari klien HIV/AIDS. 



 6

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Rumah Sakit 

a. Sebagai masukan untuk meningkatkan kewaspadaan sehingga dapat 

mencegah terjadinya infeksi nosokomial, baik kepada petugas kesehatan 

maupun kepada klien. 

b. Menjadi masukan untuk mengevaluasi pelayanan yang telah diberikan 

kepada klien dan dapat menggunakannya untuk memperbaiki pelayanan 

kepada klien. 

2. Institusi Pendidikan 

a. Sebagai bahan masukan dalam kegiatan belajar mengajar yang terkait 

dengan HIV/AIDS dan penerapan perilaku pencegahan penularannya. 

b. Sebagai salah satu sumber bacaan atau referensi untuk menambah 

wawasan bagi mahasiswa khususnya yang terkait dengan HIV/AIDS dan 

penerapan perilaku pencegahan penularannya. 

c. Sebagai salah satu bahan masukan untuk melakukan penelitian lain yang 

berhubungan dengan HIV/AIDS dan perilaku pencegahan penularannya. 

3. Responden 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perawat di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta untuk meningkatkan pemahaman tentang HIV/AIDS 

dan perilaku pencegahan penularan kepada para perawat sehingga dapat 

meningkatkan mutu pemberian asuhan keperawatan pada klien HIV/AIDS. 
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E. Keaslian Penelitian 

1. Sudradjat (2002) ”Hubungan antara Pengetahuan dan Sikap Terhadap Penyakit 

HIV/AIDS dengan Tindakan Pencegahan Risiko Tertularnya di Kalangan 

Petugas Pelayanan Perinatal di Lima Rumah Sakit Pendidikan dan Rujukan di 

Indonesia”. Penelitian dilakukan dengan desain cross sectional survey yang 

bersifat deskripsi dan analitik. Besar sampel 330 orang, terdiri dari dokter ahli 

kebidanan dan dokter ahli anak, para residennya serta bidan/perawat dari RS 

Cipto Mangunkusumo Jakarta, RS Soetomo Surabaya, RS Sanglah Denpasar, 

RS Dadi Ujungpandang dan RS Pirngadi Medan. Dari penelitian ini terungkap 

bahwa pengetahuan HIV/ AIDS mereka berada pada tingkat sedang, sikap 

terhadap penyakit HIV/AIDS berada pada  tingkat lebih baik dan tindakan 

pencegahan risiko tertular HIV/AIDS pada tingkat jelek. Selanjutnya dari uji 

Goodman and Kruskal's Coefficient of Ordinal Association terbukti bahwa 

antara pengetahuan HIV/AIDS dengan tindakan pencegahan risiko tertular 

HIV/AIDS tidak ada hubungan yang positif. Hasil yang ke dua menunjukkan 

bahwa antara pengetahuan HIV/AIDS dengan sikap terhadap penyakit 

HIV/AIDS ada hubungan yang positif hanya pada petugas pelayanan perinatal 

yang berpendidikan perawat/bidan, yang bekerja di rumah sakit tipe B, yang 

sudah bekerja 11 s/d 34 tahun, dan yang berumur antara 20 s/d 49 tahun. Hasil 

yang terakhir menunjukkan bahwa antara sikap terhadap penyakit HIV/AIDS 

dengan tindakan pencegahan risiko tertular HIV/AIDS tidak ada hubungan 

yang positif. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan terletak pada subyek penelitian, tempat, dan waktu penelitian. 
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2. Parsinahingsih (2005) “Gambaran Pelaksanaan Kewaspadaan Universal di 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta”. Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif dengan rancangan simple deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa 

masih ada perawat yang mencuci tangan tidak sempurna sebanyak 15% dan 

yang tidak mencuci tangan sebanyak 5%, masih ada perawat yang memakai 

alat pelindung kurang sempurna sebanyak 20% dan tidak memakai alat 

pelindung sebanyak 9%, masih ada perawat yang melakukan pengelolaan alat 

bekas pakai kurang sempurna sebanyak 15% dan tidak melakukan sebanyak 

6%, masih ada perawat yang melakukan pengelolaan jarum dan alat tajam 

kurang sempurna sebanyak 18%, tidak melakukan 7%, serta masih ada 

perawat yang melakukan sanitasi tidak sempurna sebanyak 15% dan tidak 

melakukan sebanyak 7%. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian 

yang akan dilakukan terletak pada jenis peneltian dimana penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif deskriptif sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

merupakan penelitian kuantitatif korelasi. 


