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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Semakin berkembangnya kebutuhan informasi pada era modern ini, 

mendukung semakin berkembangnya Sistem Informasi Geografi (SIG). Dengan 

menggunakan SIG memungkinkan dilakukannya integrasi data spasial dari 

beberapa sumber yang berbeda. SIG mampu memanipulasi, menganalisis, dan 

memvisualisasikan gabungan dari beberapa data. Inilah yang menjadi salah satu 

alasan semakin berkembangnya pemanfaatan SIG dalam berbagai bidang, 

termasuk bidang kesehatan. Dengan adanya SIG, peta tidak lagi menjadi hasil 

akhir dalam suatu kegiatan karena SIG dapat memudahkan analisis peta-peta yang 

dihasilkan. Bahkan peta-peta yang dihasilkan dapat digunakan sebagai masukan 

untuk mencari solusi dari berbagai permasalahan yang terjadi. Pemanfaatan peta 

untuk kasus HIV/AIDS sendiri pernah dikembangkan oleh Wood pada tahun 

1988. Wood melakukan identifikasi pola persebaran AIDS global. Berdasarkan 

penelitian tersebut, Wood berhasil melakukan klasifikasi tiga pola utama 

persebaran AIDS secara global. Pola tersebut adalah AIDS utara, AIDS selatan, 

dan AIDS utara/selatan. Dari pola-pola itu Wood mengidentifikasi kesamaan 

karakter wilayah pada masing-masing pola utama, sehingga melalui analisis 

spasial dapat diketahui faktor-faktor penyebab penyebarannya. Tidak ada obat 

untuk HIV, tetapi ada pengobatan yang bisa digunakan untuk memperlambat 

perkembangan penyakit tersebut.  

Pemanfaatan peta untuk kasus HIV/AIDS sendiri pernah dikembangkan 

oleh Wood pada tahun 1988. Wood melakukan identifikasi pola persebaran AIDS 

global. Berdasarkan penelitian tersebut, Wood berhasil melakukan klasifikasi tiga 

pola utama persebaran AIDS secara global. Pola tersebut adalah AIDS Utara, 

AIDS Selatan, dan AIDS Utara/Selatan. Dari pola-pola itu Wood mengidentifikasi 

kesamaan karakter wilayah pada masing-masing pola utama, sehingga melalui 

analisis spasial dapat diketahui faktor-faktor penyebab penyebarannya. Dengan 

kajian kartografis, peta yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan atau 
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analisis lebih lanjut sehingga dapat mengungkap hal-hal yang tidak dapat diungkap 

hanya dengan analisis data tabuler seperti identifikasi pola persebaran, daerah yang 

menjadi pusat persebaran HIV. Selama periode 2007-2013 kasus HIV AIDS masih 

sangat tinggi yaitu 80 % dari seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia. Sedikitnya 7 

dari 10 Kota di Indonesia saat ini sudah melaporkan kasus HIV AIDS di daerhanya 

masing-masing. Fungsi sistem kesehatan dalam penanggulangan  HIV AIDS meliputi 

tata kelola, penyediaan layanan , pembiayaan dan sumber daya manusia. Interaksi 

antar waria (transvestites) penjaja seks dan pelanggannya juga tidak kalah penting 

untuk diperhatikan. Sebagian besar pelanggan waria yang melakukan dengan sesame 

waria menganggap dirinya heteroseksual. Karena tingginya tingkat HIV AIDS yang 

hamper 25% di sebagian besar kota-kota di Indonesia, hal itu dapat menjadi 

“jembatan” atau penghubung penularan HIV AIDS. 

Sejak kasus AIDS pertama kali dilaporkan pada tahun 1987 di RS. Sanglah 

Bali, berbagai daerah muncul 

Sekarang ini HIV telah menjadi epidemi baru di Indonesia. Jumlah kasus 

yang ditemukan di Indonesia jumlahnya senantiasa bertambah dan korbannya 

berasal dari kalangan yang beragam, baik kaya maupun miskin, pegawai bahkan 

pengangguran. Data statistik hingga Maret 2014 menunjukan bahwa tercatat 

150.285 orang positif HIV dari 55.799 penderita HIV/AIDS di Indonesia yang 

tersebar di 33 provinsi. Seperti yang tersebut dalam laporan kasus kumulatif 

HIV/AIDS dari Ditjen PP & PL, Kemenkes pada periode 1 April 1987 sd 31 

Agustus 2014 tertanggal 17 September 2014 sebagai berikut.  
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Tabel 1.1 Jumlah Kumulatif Kasus HIV/AIDS Berdasarkan Provinsi 

No Provinsi HIV AIDS Jumlah 

1 DKI Jakarta  32.782   7.477 40259 

2 Jawa Timur  19.249   8.976 28225 

3 Papua 16.051 10.184 26235 

4 Jawa Barat 13.507  4.191 17698 

5 Bali   9.637  4.261 13898 

6 Jawa Tengah    9.032  3.767 12799 

7 Sumatera Utara    9.219  1.573 10792 

8 Kalimantan Barat    4.574  1.699 6273 

9 Sulawesi Selatan  4314 1703 6017 

10 Kepulauan Riau  4555 382 4937 

11 Banten 3642 1042 4684 

12 Papua Barat  2714 1734 4448 

13 DI Yogyakarta  2611 916 3527 

14 Riau 2050 1104 3154 

15 Sulawesi Utara  2312 798 3110 

16 Kalimantan Timur  2541 332 2873 

17 Nusa Tenggara Timur  1751 496 2247 

18 Sumatera Barat  1136 952 2088 

19 Sumatera Selatan  1652 409 2061 

20 Maluku 1456 527 1983 

21 Lampung 1090 423 1513 

22 Nusa Tenggara Barat 812 490 1302 

23 Jambi 751 458 1209 

24 Kalimantan Selatan  526 364 890 

25 Bangka Belitung  510 319 829 

26 Sulawesi Tengah  404 257 661 

27 Sulawesi Tenggara  330 266 596 

28 Bengkulu 308 160 468 

29 Maluku Utara  247 165 412 

30 Kalimantan Tengah  253 107 360 

31 Aceh 162 193 355 

32 Gorontalo  68 68 136 

33 Sulawesi Barat  39 6 45 

Jumlah 150285 55799 206084 

Sumber: Ditjen PP & PL Kemenkes RI 
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Gambar 1.1 Peta Epidemi HIV AIDS di Indonesia Tahun 2014 

 

Data United Nation of AIDS (UNAIDS) 2014 menunjukkan di Indonesia 

terjadi  peningkatan angka infeksi baru HIV lebih dari 25% dalam kurun waktu 

2001 sampai 2011. Jumlah kumulatif kasus AIDS di Indonesia sejak pertama kali 

ditemukan, 1 April 1987 sampai September 2014 sebesar 150.285 kasus HIV dan 

55.799 kasus AIDS, dengan kasus kematian akibat AIDS sebesar 8.340 kasus. 

Saat ini  kasus HIV/AIDS telah tersebar di 341 dari 497 kabupaten/kota di seluruh 

propinsi  di Indonesia.  

Data surveilans dikelompokkan berdasarkan kabupaten/kota di DIY pada 

November 2014 diperoleh kasus HIV dan AIDS tertinggi  terjadi di Kota 

Yogyakarta sebanyak 828 kasus kemudian Kabupaten Sleman 668 kasus, 

Kabupaten Bantul 582 kasus, Kabupaten Gunungkidul 154 kasus dan terendah 

Kabupaten Kulon Progo 136 kasus. Wilayah Kota Yogyakarta dari 828 kasus 

terdapat 580 kasus HIV dan 248 kasus AIDS. Dari jumlah kasus untuk HIV 

tersebut yang diketahui masih hidup yaitu 492 orang, meninggal 54 orang dan 

tidak diketahui keadaannya sebanyak 34 orang. 

Infeksi HIV dapat ditularkan melalui hubungan seksual baik secara oral, 

anal maupun vaginal dengan orang yang terinfeksi, penggunaan jarum suntik 
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secara bersama, transmisi maternal pada bayi saat persalinan dan mungkin saat 

menyusui, serta transplantasi organ, transfusi atau terinfeksi cairan tubuh seperti 

darah atau produk darah yang terinfeksi HIV (Hoyle, 2006). Berdasarkan data 

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Yogyakarta tahun 2014, resiko 

terhadap  penularan HIV/AIDS dari data kasus HIV melalui heteroseks ditemukan 

251 kasus, 56 kasus homoseks, 14 kasus biseksual, 65 kasus pengguna narkoba 

suntik, 12 kasus perinatal, dan 182 kasus tidak teridentifikasi. 

Kota Yogyakarta merupakan kota besar yang banyak dituju perantau-

perantau dari kabupaten/kota disekitarnya. HIV/AIDS merupakan penyakit 

perilaku yang penularannya sulit diprediksi dengan arus migrasi yang tinggi ke 

kota Yogyakarta dikhawatirkan akan menyebarkan penyakit tersebut ke daerah-

daerah lain melalui perantara para pelaku migrasi. Berbagai upaya telah dilakukan 

pemerintah setempat untuk menanggulangi penyebaran penyakit ini. Namun 

hingga saat ini HIV/AIDS masih menjadi KLB (Kejadian Luar Biasa) di Kota 

Yogyakarta. Dari 18 Puskesmas di daerah Kota Yogyakarta terdapat 5 Puskesmas 

yang telah mendapatkan surat keputusan (SK) Layanan Komprehensif HIV-IMS 

Berkesinambungan yaitu Puskesmas Gedongtengen, Puskesmas Umbulharjo I, 

Puskesmas Tegalrejo, Puskesmas Mantrijeron dan Puskesmas Mergangsan. SK 

merupakan penugasan kepada Puskesmas untuk memberikan pelayanan tes HIV. 

Setiap bulan sekali, 5 Puskesmas tersebut melaporkan pencapaian target pasien.  

Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil dalam 

bentuk dua dimensi. Peta dapat memberikan gambaran spasial berbagai macam 

fenomena yang terjadi dipermukaan bumi secara lebih menyeluruh dan sederhana, 

termasuk fenomena epidemiologi seperti HIV yang terjadi di suatu wilayah dapat 

ditampilkan dalam bentuk dua dimensi diperkecil sehingga fenomena tersebut 

lebih mudah dipahami yang selanjutnya dapat diarahkan untuk pemecahan 

masalah. 

Peta perlu didesain sedemikian rupa agar menarik dan mudah dipahami 

sehingga informasi yang terkadang di dalamnya dapat tersampaikan dengan baik 

ke pengguna peta. Untuk memberikan gambaran yang menarik dan mudah 

dipahami tersebut, dalam pembuatan peta diperlukan suatu ilmu atau kaidah yang 
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menjadi dasar dalam melakukan visualisasi dunia nyata ke dalam bentuk peta. 

Latar belakang tersebut diatas menjadi latar belakang peneliti mengadakan 

penelitian dengan judul “Analisis Spasial Untuk Pemetaan Persebaran 

Penyakit HIV Dan AIDS Di Kota Yogyakarta Tahun 2014”. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Sebagaimana dikemukakan di dalam latar belakang, HIV telah menjadi 

salah satu epidemi di Indonesia. Hingga saat ini HIV masih menjadi salah satu 

KLB (Kejadian Luar Biasa) di Kota Yogyakarta. 

Berdasarkan penjelasan diatas, beberapa permasalahan dirangkum dalam 

pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimana cara penyajian data penyakit HIV dan AIDS di Kota Yogyakarta 

tahun 2014 dalam bentuk peta sebagai kaidah kartografis dengan bantuan 

SIG? 

2. Bagaimana pola persebaran dan hot spot persebaran penyakit HIV dan AIDS 

di Kota Yogyakarta tahun 2014 melalui analisis peta yang dihasilkan dengan 

memanfaatkan SIG? 

3. Bagaimana karakteristik penderita HIV dan AIDS di Kota Yogyakarta tahun 

2014? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menyajikan data penyakit HIV dan AIDS di Kota Yogyakarta dalam bentuk 

peta sesuai kaidah kartografis tahun 2014 dengan bantuan SIG. 

2. Mengkaji pola sebaran dan hot spot  persebaran HIV dan AIDS di Kota 

Yogyakarta melalui analisis peta yang dihasilkan dengan memanfaatkan SIG. 

3. Mengetahui karakteristik penderita HIV dan AIDS di Kota Yogyakarta di 

tahun 2014 dan membantu pemerintah untuk mngontrol dan menekan 

persebaran penyakit HIV dan AIDS. 

 



7 

 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan: 

1. Dapat digunakan untuk mengetahui pola persebaran HIV di Kota Yogyakarta. 

2. Dapat digunakan sebagai masukan dalam upaya penanggulangan HIV. 

3. Dapat digunakan untuk pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya 

terhadap kasus serupa atau kasus epidemiologi lainnya. 

 

1.5  Telaah Pustaka 

1.5.1  Visualisasi Kartografi 

Desain peta merupakan salah satu langkah utama dalam proses pembuatan 

peta agar peta yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan dan mudah 

dipahami oleh pengguna peta. Kegiatan desain peta meliputi tiga hal, yakni desain 

layout, atau tata letak peta, desain peta dasar, dan desain simbol atau desain isi 

peta (Keates, 1973 dalam Yeni 2014). Dalam melakukan desain peta, hendaknya 

memperhatikan maksud, tujuan, dan metode pembuatan peta agar yang dihasilkan 

terlihat harmonis, menarik, dan merepresentasikan informasi yang mudah dibaca 

dan dipahami pengguna peta. Untuk itu, agar peta dapat dipergunakan, hendaknya 

terdapat keterkaitan antara isi dan desain peta dengan fungsi peta (Mas Sukoco, 

1984 dalam Yeni, 2014). Selain itu, dalam melakukan desain peta juga perlu 

memperhatikan skala peta yang akan dihasilkan. Skala peta ini sangat menentukan 

kedetilan informasi yang akan ditampilkan dalam peta. 

Salah satu kegiatan dalam desain peta adalah desain simbol. Desain simbol 

memiliki peranan yang cukup penting dalam pembuatan peta karena simbol 

merupakan bahasa peta, yang menjadi alat komunikasi antara pembuat peta 

dengan pengguna peta. Simbol adalah penyajian data dalam bentuk grafis yang 

digunakan sebagai alat komunikasi (Lukman Aziz dan Ridwan Rachman, 1977 

dalam Yeni 2014). Bentuk simbol dalam peta dapat berupa titik, garis, dan area 

sedangkan sifat simbol dapat kuantitatif maupun kualitatif. Cara penggambaran 

simbol dalam desain peta dapat dengan piktoral (simbol memiliki kesamaan 

dengan kenampakan asli), geometrik (simbol berbeda dengan kenampakan asli), 

dan huruf atau angka. 
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Menurut Bertin (1983), dalam memilih dan menentukan simbol yang 

tepat tidak hanya memperhatikan arti dan bentuk simbol melainkan perlu 

memperhatikan aspek variabel visual dan persepsi data. Variabel visual 

merupakan variabel yang digunakan untuk membedakan unsur yang diwakili pada 

setiap simbol yang meliputi, bentuk, ukuran, kepadatan, warna, posisi, arah, dan 

nilai. Persepsi pada simbol merupakan kesan yang diperoleh pembaca peta 

terhadap peta yang dihasilkan, meliputi persepsi asosiatif, persepsi bertingkat, 

persepsi selektif, dan persepsi kuantitatif. Agar mudah diinterpretasi, Bertin telah 

memberikan acuan dalam mendesain simbol berdasarkan dimensi, variabel visual, 

dan persepsi yang ditunjukan. 

Tabel 1.2 Unsur-unsur Pemetaan Sesuai dengan Kaidah Geografi 

No. Unsur-unsur Pemetaan Penjelasan 

1. Penyajian (Presentation) Data Data spasial disajikan dalam 3 dimensi, yaitu : 

a. Simbol titik (point) : mempunyai kelebihan mudah 

dibaca, dapat menggambarkan variabel dalam 

jumlah relatif banyak, dapat menggambarkan nilai 

data yang mempunyai perbedaan besar. 

b. Simbol garis (line) : simbol yang digunakan untuk 

menyajikan suatu fenomena bidang datar yang 

mempunyai konsep ukuran panjang. 

c. Simbol area : simbol yang digunakan untuk 

menyajikan fenomena pada bidang datar yang 

mempunyai ukuran luas.  

2. Skala Peta Perbandingan jarak antara dua titik sembarang di peta 

dengan jarak horizontal kedua titik itu di permukaan 

bumi (dengan satuan ukuran panjang yang sama). 

Terdapat beberapa cara untuk menyajikan skala : 

a. Skala yang dinyatakan dengan angka dan pecahan 

(contoh : 1:35.000) 

b. Skala yang dinyatakan dengan kalimat  

(contoh : one inch to one mile ) 

c. Skala grafis (graphical scale line)  

(contoh :  

 

3. Penulisan Nama-Nama 

Geografis 

Prinsip penulisan huruf, untuk nama-nama geografi 

adalah sebagai berikut : 

a. Wilayah administratif dan nama tempat : biasanya 

berwarna hitam. 

b. Nama bentuk relief seperti pegunungan, bukit, 

dengan tipe italic/miring berwarna hitam 

c. Nama perairan/perujudan air/dengan tipe miring 

(italic) warna biru tetapi dapat pula berwarna hitam. 

4. Peta Dasar Peta dasar merupakan kerangka untuk penempatan 

unsur-unsur ataupun obyek-obyek yang dipetakan. Peta 

dasar memuat berbagai macam unsur, yaitu grid, pola 

aliran, relief, jaringan jalan, unit administrasi. 

Sumber : Sukwardjono dan Mas Sukoco dengan perubahan, (1997) 
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1.5.2  Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang 

terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan 

yaitu menyajikan informasi (Muh.Azis, 2006). Data yang diperoleh akan 

ditransformasikan oleh aktivitas pemrosesan informasi menjadi berbagai macam 

informasi yang dibutuhkan oleh end user. Pemrosesan informasi terdiri atas input, 

proses, output dan kontrol (umpan balik). Proses tersebut dapat dimodelkan 

seperti Gambar 1.2 berikut ini : 

 

 

 

 

   

 
Gambar 1. 2 Siklus Pemrosesan Informasi 

Sumber: Muh.Azis, (2006) 

 

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah alat untuk mengolah pemetaan 

lahan dan menganalisa segala kejadian yang ada di muka bumi secara 

terkomputerisasi, kemudian mengintegrasikanya ke dalam operasi basis data dan 

analisis statistik serta memadukanya dengan analisis geografis secara unik melalui 

pemetaan atau menggunakan peta (Muh.Azis, 2006). Sistem Informasi Geografis 

(SIG) memiliki dua jenis analisis secara umum, yaitu fungsi analisis spasial dan 

fungsi analisis atribut. Fungsi analisis spasial adalah operasi yang dilakukan pada 

data spasial. Data spasial adalah data yang bersifat keruangan. Contoh pada fungsi 

analisis spasial adalah classification (untuk mengklasifikasikan ketinggian suatu 

obyek), network (merujuk pada titik atau garis sebagai satu kesatuan jaringan 

yang tidak terpisahkan), overlay (fungsi analisis untuk setiap layer, untuk 

menghasilkan data spasial yang baru dari beberapa data spasial yang ada). SIG 

mengenalkan integrasi data geospasial dari beberapa sumber data yang berbeda. 

Fungsi ini menyebabkan SIG mampu memanipulasi, menganalisis, dan 

memvisualisasi gabungan data. Komponen SIG terdiri dari komponen perangkat 

keras (hardware), perangkat lunak (software), user (pengguna), data dan informasi 

Input 

Data Kontrol/umpanbalik Penerima 

Output Proses 
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geografis serta manajemen data, sedangkan sebagai sistem SIG terdiri dari sub 

sistem : data input, data output, data managmen dan data manipulasi serta analisis, 

sehingga pada dasrnya dapat dikatakan bahwa peranan data sangat vital dalam 

menjalankan proyek-proyek SIG. Keunggulan SIG adalah terletak pada 

kemampuannya untuk mendapatkan informasi-informasi yang tidak dapat 

terprediksi sebelumnya. (Prahasta, 2001)   

1.5.3 HIV 

 HIV singkatan dari Human Immunodeficiency Virus adalah suatu virus 

yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia sama halnya dengan virus 

influenza. Tetapi, virus HIV dapat bersembunyi di dalam sel tubuh dan 

menyerang sistem kekebalan tubuh, terutama sel-T dan sel CD4 dalam waktu 

yang relatif lama dan mengubahnya menjadi tempat berkembangbiakkan sehingga 

semakin lama, sel-T dan sel CD4 akan hancur. Menurut WHO (2007), HIV adalah 

jenis virus yang mampu menurunkan sistem kekebalan tubuh, sehingga membuat 

orang yang terinfeksi virus tersebut menjadi sangat rentan terhadap berbagai 

macam infeksi dan penyakit. Terdapat dua jenis virus HIV di dunia ini, yakni 

virus HIV-1 dan virus HIV-2 keduanya dapat menyebabkan orang yang terserang 

virus tersebut menderita AIDS. 

HIV berbeda dengan AIDS. AIDS singkatan dari Acquired Immune 

Deficiency Syndrome merupakan kumpulan gejala penyakit yang timbul karena 

menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV (WHO, 

2007). Virus HIV tersebut ditemukan dalam tubuh terutama darah, cairan sperma 

(madzi), cairan vagina dan air susu ibu/ASI (Depkes RI, 2007 dan Dirjen 

PPM&PL., 2008). Seseorang yang terkena virus HIV dapat menderita AIDS 

setelah 5 - 10 tahun infeksi (Texas Department of State Health Services [TSHS], 

2009, dalam Yeni, 2014). Karena menyerang sistem kekebalan tubuh, penderita 

AIDS sangat rentan terhadap berbagai penyakit bahkan dapat menyebabkan 

kematian dan hingga saat ini belum ada obatnya. Karena itulah penyakit ini 

menjadi sangat berbahaya. 

HIV maupun AIDS merupakan salah satu penyakit menular. Penularan 

penyakit ini dapat melalui berbagai media. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 
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oleh Eurobarometer (2006) terdapat beberapa cara bagaimana HIV/AIDS dapat 

menular dari satu orang ke orang lainnya. Cara tersebut adalah disuntik dengan 

menggunakan jarum suntik yang digunakan oleh penderita HIV/AIDS, menerima 

darah dari penderita HIV/AIDS, dan berhubungan seks tanpa pengaman dengan 

penderita HIV/AIDS. Penularan lain HIV/AIDS adalah dari ibu kepada anaknya. 

Selain itu, penularan dari ibu ke anak juga dapat terjadi dari pemberian ASI 

penderita HIV/AIDS kepada anaknya.  

Selain karakteristik individu, faktor diluar individu juga turut 

menentukan tinggi atau rendahnya daya jangkau penularan HIV AIDS, seperti 

dukungan layanan lembaga-lembaga diseputar industri seks. 

1.5.4 Faktor-faktor yang Terkait persebaran penyakit HIV 

 

 

   
Gambar 1. 4 Siklus Variabel 

 

HIV merupakan penyakit menular sehingga penyakit ini sangat mudah 

tersebar ke berbagai wilayah. Penularan HIV dapat terjadi secara langsung dari 

cairan tubuh manusia baik darah maupun cairan yang dikeluarkan alat kelamin 

manusia, dan dari ibu ke bayinya, faktor lain yang berpengaruh secara tidak 

langsung adalah tumbuhnya budaya seks bebas di kalangan masyarakat. Menurut 

beberapa sumber dari penelitian maupun opini masyarakat, faktor-faktor yang 

mempengaruhi persebaran baik HIV maupun AIDS dan perilaku seks bebas di 

suatu wilayah di antaranya adalah keberadaan lokalisasi daerah rawan prostitusi 

atau pusat transaksi seks dan mobilisasi penduduk. 

Keberadaan lokalisasi dan daerah rawan prostitusi di suatu wilayah 

menunjukan adanya industri seks di wilayah tersebut. Dengan adanya tempat 

lokalisasi tersebut, kegiatan transaksi seks menjadi lebih mudah dilakukan dan 

lebih mudah diakses semua orang. Berkembangnya industri seks di Indonesia, 

turut mempengaruhi persebaran HIV. Hal tersebut karena sebagian besar pekerja 

seks tersebut adalah pekerja migrasi sehingga ada kemungkinan pekerja tersebut 

membawa virus HIV yang diperoleh dari pelanggan ke kampung halamannya. 

Karakteristik Penderita  

(Variabel Terpengaruh) 

Lokalisasi dan Daerah 

Rawan Prostitusi 

(Variabel Pendahulu) 

Persebaran HIV 

(Variabel Antara) 
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Kota Yogyakarta memiliki lokalisasi yang besar, cukup terkenal dan masih 

bertahan hingga saat ini yaitu lokalisasi sarkem. Selain lokalisasi sarkem ada satu 

lagi lokalisasi yang ada di Kota Yogyakarta yaitu lokalisasi ngebong yang 

letaknya berada di sebelah barat Stasiun Tugu namun lokalisasi ngebong tak 

seterkenal lokalisasi sarkem tapi tetap bertahan. Selain lokalisasi di Kota 

Yogyakarta ada daerah rawan prostitusi yang berada di sekitar Bank Indonesia, 

walaupun bukan lokalisasi namun ada dan sering terjadi kegiatan prostitusi di 

daerah tersebut. Sehingga Kota Yogyakarta memiliki 2 (dua) Lokalisasi dan 1 

(satu) daerah rawan prostitusi. 

Karakteristik penderita juga mempengaruhi banyak aspek dalam 

kehidupan ODHA (Orang dengan HIV/AIDS). Mereka bisa kehilangan dukungan 

sosial, kehilangan pekerjaan, pengucilan, penganiayaan, bahkan kesulitan 

mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu karakteristik juga mempengaruhi  

mengapa seseorang bisa terkena dan mengidap HIV dan AIDS.  

1.5.5 Pengaruh Seks Bebas 

 Pengertian pergaulan bebas menurut agama adalah proses bergaul dengan 

orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Pergaulan bebas tertuang 

dalam Surat An-Nur ayat 30-31 bahwa hendaknya kita menjaga pandangan mata 

dalam bergaul.  

1.5.5.1 Ciri-Ciri Pergaulan Bebas 

Ciri-Ciri Pergaulan Bebas - Pergaulan bebas dapat diketahui dengan beberapa ciri-

ciri yang menandakannya antara lain sebagai berikut : 

1. Penghamburan harta untuk memenuhi keinginan seks bebasnya 

2. Rasa ingin tahu yang sangat besar 

3. Terjadi perubahan-perubahan emosi, pikiran, lingkungan pergaulan dan 

tanggung jawab yang dihadapi. 

4. Terjerat dalam pesta hura-hura dengan menggunakan obat-obat terlarang 

seperti ganja, putau, ekstasi, dan pil-pil setan lainnya.  

5. Menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat 

6. Perilaku yang tidak baik 

7. Pakaian terbuka  
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8. Mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin 

melawan, rasa malas, perubahan dalam keinginan, selalu menunjukkan 

eksistensi dan kebanggan diri serta selalu ingin mencoba banyak hal.  

9. Sering mengalami tekanan mental dan emosi 

10. Ingin mendapatkan harta dan uang dengan menghalalkan segala cara 

termasuk dengan jalan yang salah, keji dan haram.       

   

           

1.5.5.2 Dampak Seks Bebas 

 Terjadinya pergaulan bebas memberikan pengaruh besar baik bagi diri 

sendiri, orang tua, masyarakat dan juga negara, pengaruh-pengaruh tersebut dari 

dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas antara lain sebagai berikut..  

1. Bahaya dari pergaulan bebas adalah seks bebas. Seks bebas adalah dua 

orang yang berhubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan sampai 

dengan kehamilan diluar nikah yang tentu saja memalukan diri sendiri, 

orang tua, masyarakat, dan Indonesia dengan adat ketimuran.   

2. Ketergantungan Obat. Dari ajakan teman karena pikiran yang masih 

labil menggiringnya mengkonsumsi obat terlarang (NAPZA) sampai 

membuat ketagihan dengan ketergantungan obat-obat terlarang hingga 

berlebihan dan berdampak overdosis yang diakhiri dengan kematian.  

3. Menurunnya tingkat kesehatan. Pergaulan bebas dapat menimbulkan 

berbagai penyakit seperti HIV AIDS dan banyaknya yang menggugurkan 

kandungan yang tentu saja membahayakan kesehatannya serta 

mengkonsumsi obat-obat terlarang yang semua hal tersebut dapat 

menurunkan kesehatan.  

4. Meningkatkan Kriminalitas. Bahaya pergaulan bebas yang satu ini dapat 

terjadi karena jika pencadu narkoba tidak lagi memiliki uang untuk 

membeli maka jalan keluar yang cepat adalah dengan melakukan tindakan 

kriminalitas.  

5. Meregangkan Hubungan Keluarga. Pergaulan bebas dapat 

meregangkan hubungan antara keluarga karena beberapa penyebab yang 
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biasanya karena emosi meledak-ledak dan bahkan sampai rasa hormat 

kepada orang tua akan dapat hilang.  

6. Menyebarkan Penyakit. Pergaulan bebas yang akrap dengan seks bebas, 

dan narkoba membuat berbagai penyakit dapat menyerang orang-orang 

sekitar yang tidak bersalah.  

7. Menurunnya Prestasi. Seorang dengan pergaulan bebas lebih cenderung 

bersenang-senang dan dapat menghilangkan konsentrasi belajar akibat dari 

minuman keras dan narkoba.  

8. Berdosa. Pergaulan bebas sudah tentu akan mendapat dosa yang belum 

rasakan selagi masih hidup, namun saat kematian menjemput yang 

dihantarkan kepada balasan atas doa-dosa yang pernah diperbuat yaitu ke 

neraka. 

 

1.5.6 Keaslian Penelitian  

Penelitian yang memetakan persebaran penyakit dengan memanfaatkan 

data-data sekunder masih terbatas. Berikut adalah penjelasan mengenai penelitian-

penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel 1.2   
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Tabel 1. 3 Perbandingan Penelitian-Penelitian Sebelumnya 

 

No. 
Nama Peneliti, Judul, 

Dan Tahun Penelitian 
Tujuan Penelitian Metode Hasil Penelitian 

1. “Pemetaan Data Penyakit 

Menular yang Dapat 

Menimbulkan Wabah di Kota 

Yogyakarta Tahun 2005”  

Myta Retno Widayanti (2005) 

 Menyajikan data penyakit yang 

dapat menimbulkan wabah di Kota 

Yogyakarta tahun 2005 dalam 

bentuk peta 

 Mengetahui pola persebaran 

penyakit yang dapat menimbulkan 

wabah di Kota Yogyakarta dengan 

analisis peta 

 Metode pengumpulan data 

sekunder dan metode analisis 

peta kualitatif  

 Peta tingkat persebaran penyakit 

ISPA di Yogyakarta tahun 2005 

 Peta tingkat persebaran penyakit 

DBD di Yogyakarta tahun 2005 

 Peta tingkat persebaran penyakit 

diare di Yogyakarta tahun2005 

 Peta ada tidaknya pencemaran 

air 

 Peta tingkat kualitas lingkungan 

di Yogyakarta 

 Peta tingkat kerentanan wilayah 

terhadap penyakit yang dapat 

menimbulkan wabah di Kota 

Yogyakarta 

2. “Analisis Spasial kasus 

HIV/AIDS dan Tempat Beresiko 

Tinggi di Kabupaten Boyolali 

2013” 

Zaima Amalia (2014) 

 Untuk mengetahui distribusi 

persebaran kasus HIV/AIDS di 

Kabupaten Boyolali. Analisis 

spasial melalui fitur overlay peta 

 Untuk mengetahui persebaran 

kasus HIV/AIDS dengan tempat 

beresiko tinggi terjadinya 

penularan HIV/AIDS di Kabupaten 

Boyolali. 

 

 Metode pengumpulan data 

sekunder dan metode analisis 

peta kualitatif, Hot Spot 

 Peta Persebaran Penderita 

HIV/AIDS di Kabupaten 

Boyolali Tahun 2005-Juni 2013 

 Peta Persebaran Tempat 

Beresiko Tinggi (Hot Spot)  di 

Kabupaten Boyolali 
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3. “Pemanfaatan Sistem Informasi 

Geografis (SIG) Untuk Kajian 

Kartografis Persebaran Penyakit 

HIV di Kota Semarang Tahun 

2012” 

Yeni Nur Afifah (2014) 

 Menyajikan data penyakit HIV dan 

faktor-faktor yang 

mempengaruhinya di Kota 

Semarang dalam bentuk peta 

sesuai kaidah kartografis tahun 

2012 dengan bantuan SIG. 

 Mengetahui pola sebaran dan hot 

spot  persebaran HIV di Kota 

Semarang melalui analisis peta 

yang dihasilkan dengan 

memanfaatkan SIG. 

 Mengetahui faktor-faktor yang 

berpengaruh signifikan terhadap 

persebaran HIV di Kota Semarang 

melalui analisis peta yang 

dihasilkan dengan memanfaatkan 

SIG. 

 

 Metode pengumpulan data 

sekunder dan metode analisis 

peta kualitatif, Hot Spot 

 Peta jarak kecamatan dari 

lokalisasi Sunan Kuning Kota 

Semarang 

 Peta jarak kecamatan dari 

pelabuhan tanjung mas Kota 

Semarang 

 Peta tingkat kepemilikan 

kendaraan bermotor pribadi di 

Kota Semarang 

 Peta distribusi pendrita HIV 

menurut kecamatan di Kota 

Semarang 

 Peta Hot Spot HIV Kota 

Semarang 

4. “Analisis Spasial Untuk 

Pemetaan Persebaran Penyakit 

HIV dan AIDS Di Kota 

Yogyakarta Tahun 2014” 

Bachrudin Yusuf (2015) 

 Menyajikan data penyakit HIV dan 

AIDS di Kota Yogyakarta dalam 

bentuk peta sesuai kaidah kartografis 

tahun 2014 dengan bantuan SIG. 

 Mengkaji pola sebaran dan hot spot  

persebaran HIV dan AIDS di Kota 

Yogyakarta melalui analisis peta yang 

dihasilkan dengan memanfaatkan SIG. 

 Mengetahui karakteristik penderita 

HIV dan AIDS di Kota Yogyakarta di 

tahun 2014. 

 Metode pengumpulan data 

sekunder dan metode analisis 

peta kualitatif, Hot Spot 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Persebaran HIV di suatu wilayah dapat ditunjukan oleh distribusi 

penderitanya. Persebaran suatu fenomena yang dalam hal ini adalah penderita 

HIV memiliki elemen spasial berupa lokasi yang dapat dipetakan dan dapat 

diklasifikasikan. Peta tersebut dapat dianalisis pola persebarannya dan dapat 

dikaitkan dengan fenomena lain sehingga dapat diidentifikasi pengaruh dengan 

faktor-faktor yang terkait dengan fenomena tersebut. 

Penularan HIV dapat terjadi melalui beberapa faktor. Dari faktor-faktor 

tersebut ada yang mempengaruhi penelitian secara langsung dan ada pula yang 

secara tidak langsung. Faktor yang berpengaruh secara tidak langsung ini 

umumnya merupakan faktor yang mempengaruhi berkembangnya seks bebas di 

suatu wilayah mengingat HIV merupakan penyakit perilaku yang penularannya 

sebagian besar diakibatkan hubungan seks. Faktor-faktor yang diduga 

mempengaruhi berkembangnya seks bebas disuatu wilayah di antaranya adalah 

jarak lokalisasi dan kepemilikan kendaraan pribadi. 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan suatu sistem yang 

memungkinkan dilakukannya analisis terhadap peta-peta yang dihasilkan maka 

akan dapat diketahui hal-hal yang sulit atau tidak dapat diungkapkan data tabuler, 

seperti pola persebaran dan hot spot. Selain itu, peta-peta yang dapat dianalisis 

lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor yang terkait HIV terhadap 

persebaran HIV dan faktor yang berpengaruh paling signifikan. 

Berikut adalah diagram alir kerangka pemikiran dalam penelitian ini 

sehingga dapat menjelaskan alur pemikiran yang digunakan dalam pelaksanan 

penelitian agar mudah dipahami. 
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Diagram Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.4 Diagram Kerangka Pikir Penelitian 
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