
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Sejak ditemukannya penyakit Aqcuired Immune Deficiency Syndrome 

(AIDS) pada tahun 1981 telah berkembang menjadi masalah kesehatan 

gobal. Menurut data dari United Nations Programme on HIV/ AIDS 

(UNAIDS) dalam laporannya pada hari AIDS sedunia tahun 2014, 

menyatakan hingga tahun 2011 diperkirakan ada sebanyak 34 juta orang 

hidup dengan HIV/ AIDS, sebanyak 2,5 juta kasus baru terinfeksi HIV, dan 

1,7 juta kematian disebabkan AIDS. Negara yang memiliki penduduk yang 

positif HIV/ AIDS adalah region Sub Sahara, diikuti Asia pada peringkat 

kedua yakni 4,8 juta kasus. Indonesia menempati posisi ke lima dari seluruh 

negara di Asia setelah India, Myanmar, Nepal, dan Thailand (WHO, 2015). 

Penyakit HIV/ AIDS di Indonesia dilaporkan pertama kali di Bali pada 

tahun 1987. Sampai dengan September 2014, HIV/ AIDS tersebar di 386 

dari 498 kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia. Berdasarkan 

laporan dari Departemen Kesehatan hingga bulan September tahun 2014, 

terjadi peningkatan jumlah penderita HIV/ AIDS yang cukup signifikan dari 

sebelumnya tahun 2012 sebanyak 21.551 menjadi 150.296 orang dengan 

HIV, dan AIDS sebanyak 55.799 orang (DepKes RI, 2014). 
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Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan sampai 

dengan bulan September 2014 Jawa Tengah menduduki tingkat ke enam 

sebagai provinsi dengan kasus HIV sebanyak 9.032 dan AIDS 3.767 orang, 

setelah provinsi Papua, Jawa timur, DKI Jakarta, Bali, dan Jawa Barat. 

Melihat tingginya prevalensi diatas masalah HIV/ AIDS saat ini bukan 

hanya masalah kesehatan berupa penyakit menular saja, tetapi menjadi 

masalah kesehatan masyarakat yang sangat luas (DepKes RI, 2014). 

Penangganan penyakit Human Immunodeficiensi Virus/ Acquired 

Immune Deficiency Syndrome (HIV/ AIDS) tidak hanya dari segi medis saja, 

tetapi layanan psikososial dengan berdasarkan pendekatan kesehatan 

masyarakat sangat diperlukan melalui pencegahan primer, sekunder dan 

tersier. Penanggulanga HIV/ AIDS ditujukan untuk mencegah, menggurangi 

resiko penularan, meningkatkan kualitas hidup orang dengan HIV/ AIDS 

(ODHA) serta menggurangi dampak sosial ekonomi pada individu, keluarga 

dan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan cara deteksi 

dini melalui status seseorang apakah sudah terinfeksi atau belum dengan 

konseling dan testing secara sukarela (VCT), serta layanan Provider 

Initiated Testing and Counseling (PITC) yang dapat dilakukan di sarana 

kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat. 

Penanggulangan secara terpadu dengancara setiap orang dewasa, remaja, 

anak-anak yang datang ke fasilitas layanan kesehatan, dengan gejala medis 

yang mengindikasikan atau patut dicurigai terjadi infeksi HIV terutama 
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dengan riwayat penyakit Tuberkulosis, IMS dianjurkan dilakukan 

pemeriksaan HIV (PP & PL DepKes RI, 2011). 

Pemerintah Indonesia melalui Departemen Kesehatan memberikan 

layanan perawatan, dukungan dan pengobatan  pada pasien HIV/ AIDS 

berupaVoluntary Counseling and Testing (VCT), Initiated Testing and 

Counseling (PITC) dan perawatan, dukungan serta pengobatan pasien 

melalui  Care Support and Treatment (CST) dengan memberikan obat Anti 

Retro Virus (ARV) yang dapat di akses di 355 rumah sakit rujukan yang 

telah ditunjuk. Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan merupakan salah satu 

rumah sakit khusus paru di Jawa Tengah yang menjadi rujukan pasien 

tersebut. 

Data dari Rekam Medis  RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga sampai 

dengan bulan Juni 2015 menunjukkan adanya kenaikan jumlah temuan 

penderita HIV positif.  Tahun 2013 ditemukan sebanyak 47 penderita HIV 

positif dari jumlah kunjungan 1256 orang dan tahun 2014 sebanyak 67 

penderita HIV positif dari jumlah kunjungan 619 orang. Sampai dengan 

bulan Juni 2015 ditemukan 30 penderita baru dengan HIV positif dari 

jumlah kunjungan 313 orang.  

Individu yang menderita HIV/ AIDS, akan mengalami tekanan 

emosional serta stress psikologis takut dikucilkan keluarga dan masyarakat, 

terutama keluarga takut tertular, serta adanya stigma sosial dan diskriminasi 

di masyarakat (Green & Hertin, 2009). Kepedulian, kasih sayang keluarga 

merupakan salah satu dukungan yang sangat dibutuhkan bagi penderita HIV/ 
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AIDS. Beberapa pendapat mengatakan kedekatan hubungan merupakan 

sumber yang paling penting, karena salah salah satu fungsi keluarga selain 

menyediakan makanan, pakaian dan rumah, juga mempunyai peran dalam 

hal perawatan. Fungsi perawatan dilakukan dengan memberikan dengan 

memberi asuhan terhadap anggota keluarga baik berupa pencegahan sampai 

merawat keluarga yang sakit (Nursalam & Kurniawati, 2007; Padila, 2012). 

Perawatan dan pengobatan HIV/ AIDS membutuhkan waktu yang 

lama terkadang dapat menyebabkan penderita menghentikan pengobatan.  

Selain itu juga karena rasa bosan, banyaknya jenis obat, efek samping serta 

komplikasi yang mungkin dialami. Untuk mencegah resistensi obat dan 

tetap bertahan dengan kepatuhan yang tinggi, memerlukan disiplin pribadi 

dan bantuan agar selalu minum obat (Green & Hertin, 2009). Keluarga 

sebagai support system yang utama dibutuhkan untuk mengembangkan 

koping yang efektif untk beradaptasi menghadapi stressor terkait penyakit, 

baik fisik, psikologis maupun sosial. Dukungan keluarga yang terdiri dari 

dukungan informatif, penghargaan, instrumental dan emosional. 

Kecenderungan dukungan keluarga yang adekuat terbukti dapat menurunkan 

angka mortalitas, lebih mudah sembuh dari sakit, fungsi kognitif, fisik dan 

kesehatan emosi (Friedmen, Bowden, & Jones, 2014). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan suatu 

masalah yaitu “Bagaimana gambaran dukungan keluarga pada pasien HIV/ 

AIDS di RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga?”. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui gambaran dukungan keluarga pada pasien HIV/ 

AIDS di RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui gambaran pemberian dukungan emosional pada 

pasien HIV/ AIDS di RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga. 

b. Mengetahui gambaran pemberian dukungan penghargaan pada 

pasien HIV/ AIDS di RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga 

c. Mengetahui gambaran pemberian dukungan instrumental pada 

pasien HIV/ AIDS di RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga. 

d. Mengetahui gambaran pemberian dukungan informatif pada 

pasien HIV/ AIDS. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Diharapkan dapat memberikan tambahan pustaka dan pengembangan 

khasanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan 

peyakit HIV/ AIDS. 

2. Praktis 

a. RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga 

Diharapkan dapat sebagai bahan masukan untuk dijadikan 

pertimbangan dalam meningkatkan pelayanan dan pencapaian 

program penanggulangan HIV/ AIDS. 
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b. Profesional Kesehatan 

Diharapkan dapat memberikan informasi bagi profesional 

kesehatan dalam menjalankan program penanggulangan HIV/ 

AIDS. 

c. Masyarakat 

Diharapkan menjadikan infomasi bagi masyarakat khususnya 

Pasien dan keluarga tentang pentingnya dukungan keluarga baik 

secara emosional, informasional, penghargaan dan instrumental. 

d. Penelitian selanjutnya 

Diharapkan dapat memberikan informasi bagi peneliti 

selanjutnya agar melakukan penelitian dengan variabel yang 

kompleks dengan design analitik. 

E. Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian yang terdahulu dan sejenis dengan judul yang 

akan peneliti kerjakan sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rehaliza (2010) dengan judul 

Hubungan konseling VCT dan dukungan social dari keluarga 

dukungan sebaya dengan kejadian depresi pada pasien HIV/ AIDS di 

Lantera Minangkabau Support. Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian diskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional study. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang 

signifikan antara konseling VCT dan dukungan sosial dari kelompok 

dukungan sebayadengan kejadian depresi pada pasien HIV/ AIDS. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Siboro (2010) dengan judul Pengaruh 

dukungan keluarga terhadap keberfungsian sosial orang dengan HIV/ 

AIDS (ODHA) di rumah singgah Caritas PSE Medan. Hasil analisis 

data menerangkan bahwa pengaruh dukungan keluarga memiliki 

hubungan yang positif mantap terhadap keberfungsian sosial orang 

dengan HIV/ AIDS (ODHA). 

3. Penelitian yang dilakukan Pratiwi dan Enditiara (2011) dengan judul 

Pengaruh dukungan keluarga terhadap kepatuhan menjalankan 

program terapi pada pasien dengan terapi rumatan Metadon di 

Puskesmas Bogor Timur, Kota Bogor. Berdasarkan hasil penelitian, 

pasien terapi rumatan Metadon, Puskesmas Bogor Timur dalam 

melaksanakan terapi pengobatan mereka patuh terhadap jalannya terapi 

dan peraturan-peraturan yang berlaku dikelompok Metadon, sehingga 

berada pada kategori 100%. Keluarga pasien terapi Metadon 

mendukung pasien mengikuti terapi yaitu berapa pada kategori tinggi 

sebesar 73, 17%. Adapun perbedaan dengan judul penelitian yang 

peneliti kerjakan dengan penelitian sebelumya adalah pada variable 

penelitian, jenis penelitian, tempat, waktu dan responden. Sedangkan 

persamaan dengan penelitian diatas adalah rumus analisa data. 

 

 

 

 


