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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Analisis spasial merupakan bagian dari kajian geografis yang memiliki 

kemampuan untuk menyusun dan mengolah data keruangan ke dalam berbagai 

bentuk yang berbeda dengan sedemikian rupa sehingga dapat menambah atau 

memberikan arti baru dalam sebuah penelitian (Cromley dan Mc Lafferty, 2002 

dalam Kusuma dan Sukrenda, 2016). Dewasa ini, analisis spasial banyak digunakan 

untuk berbagai kepentingan yang berhubungan dengan ruang yang menempati 

permukaan bumi seperti wilayah, daerah, kawasan dan lain-lain. Manfaatnya yang 

mampu menggambarkan kaitan antara kondisi keruangan dengan fenomena lainnya 

menjadi pendorong analisis ini terus digunakan karena seluruh fenomena di 

permukaan bumi ini tidak lepas dari unsur keruangan, sehingga penting 

dilakukannya analisis spasial. Berbagai bidang studi telah menganut analisis spasial 

sebagai salah satu metode yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan analisis, 

baik terkait pertanian, perencanaan dan pengembangan wilayah, kelautan, 

kesehatan dan lain sebagainya. Di bidang kesehatan, adanya analisis spasial mampu 

mengkaji persebaran suatu epidemi yang ada di permukaan bumi seperti Demam 

Berdarah, Influenza, Leptospirosis, TBC maupun HIV dan AIDS. 

HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan salah satu epidemi yang 

keberadaannya menjadi salah satu momok menakutkan di kalangan masyarakat 

karena penularannya yang terjadi tanpa terduga oleh virus HIV akibat perilaku 

manusia. Penderita virus ini dapat dengan mudah menularkannya ke individu lain 

melalui perilaku seks bebas, penggunaan jarum suntik bersamaan yang biasanya 

terjadi pada kasus penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), 

tranfusi darah maupun melalui Air Susu Ibu (ASI). Sistem kerja virus ini adalah 

menyerang sistem imun manusia (UNICEF, 2003) sehingga pada saat sistem imun 

tidak dapat melawan virus yang ada maka akan menyebabkan penderita virus 
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menderita penyakit AIDS dengan tingkat risiko kematian yang tinggi. Selain itu, 

epidemi ini merupakan salah satu epidemi yang belum dapat disembuhkan karena 

belum tersedianya obat yang dapat menyembuhkan maupun vaksin yang dapat 

mencegah penularan penyakit ini. 

Jumlah kasus baru pendertita HIV berdasarkan data statistik Indonesia hingga 

Desember 2016 tercatat bahwa pada tahun 2016 telah ditemukan sebanyak 41.250 

kasus baru penderita positif HIV dengan jumlah kumulatif dari tahun 2009 hingga 

2016 sebanyak 232.323 kasus yang tersebar ke 34 Provinsi di Indonesia. Laporan 

penemuan kasus HIV dari Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit, Kemenkes RI periode April 2010 hingga Desember 2016 dapat dilihat 

pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Jumlah Penemuan Kasus Penderita HIV Menurut Provinsi  

Periode 2009-2016 

 

sd 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Nanggroe Aceh Darussalam 2 26 31 26 46 60 48 70 309

2. Sumatera Utara 2429 1347 1251 1337 1603 1628 1491 1891 12977

3. Sumatera Barat 224 212 132 133 222 321 243 396 1883

4. Riau 231 337 439 314 412 550 586 822 3691

5. Jambi 40 86 105 203 208 170 148 215 1175

6. Sumatera Selatan 478 226 265 230 262 252 265 346 2324

7. Bengkulu 29 55 33 40 79 92 87 115 530

8. Lampung 27 93 295 335 189 256 345 381 1921

9. Bangka Belitung 12 85 103 132 97 113 147 135 824

10. Kep. Riau 767 743 674 792 926 973 885 1037 6797

11. DKI Jakarta 9801 5186 4012 3926 5865 5851 4695 6019 45355

12. Jawa Barat 2777 1535 1429 1416 3041 3740 3741 5466 23145

13. Jawa Tengah 1481 993 1057 1110 2322 2867 3005 4032 16867

14. DI Yogyakarta 798 310 310 272 489 614 531 736 4060

15. Jawa Timur 4504 2731 2715 2912 3391 4508 4155 6513 31429

16. Banten 1449 400 433 395 502 680 649 1092 5600

17. Bali 1447 1628 1557 1737 1690 2129 2028 2367 14583

18. NTB 205 93 132 110 170 149 194 175 1228

19. NTT 379 360 352 242 259 249 299 487 2627

20. Kalimantan Barat 2003 643 499 465 525 699 456 525 5815

21. Kalimantan Tengah 0 21 68 46 57 113 134 141 580

22. Kalimantan Selatan 0 21 83 88 174 227 250 454 1297

23. Kalimantan Timur 519 392 429 392 467 539 504 813 4055

24. Kalimantan Utara 0 0 0 0 0 0 84 163 247

25. Sulawesi Utara 1159 186 222 212 264 392 311 409 3155

26. Sulawesi Tengah 0 38 37 86 147 131 138 157 734

27. Sulawesi Selatan 1145 692 611 524 792 839 700 993 6296

28. Suawesi Tenggara 0 6 49 71 100 160 129 134 649

29. Gorontalo 0 6 11 8 26 24 24 7 106

30. Sulawesi Barat 0 21 5 7 0 30 13 22 98

31. Maluku 0 216 440 295 236 414 409 621 2631

32. Maluku Utara 0 14 46 92 54 63 45 120 434

No PROVINSI
TAHUN

Jumlah Kasus
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Lanjutan Tabel 1.1 

 

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengandalian Penyakit, 2017 

Data time series pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa data jumlah pengidap 

HIV tiap tahunnya mengalami peningkatan maupun penurunan angka yang cukup 

signifikan. Hal tersebut secara lebih jelas dapat digambarkan melalui grafik pada 

gambar 1.1. 

Gambar 1.1 Grafik Penemuan Kasus Penderita HIV di Indonesia  

Tahun 2009-2016 

 

Sumber : Penulis, 2018 

Gambar 1.1 menunjukan bahwa di tahun 2010 terjadi penurunan angka yang 

signifikan dari sebelumnya 34.257 di tahun 2009 menjadi 21.591 kasus. Peranan 

aksi pemerintah tidak lepas dari fenomena tersebut melalui dikeluarkannya 

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS 

Nasional sebagai bentuk upaya pencegahan dan penanggulangannya. Adanya 

penambahan APBN untuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS turut 

mendukung turunnya angka kasus. Dana yang ada dikerahkan untuk mendukung 

33. Papua Barat 615 390 356 535 448 600 702 530 4176

34. Papua 1736 2499 2850 3028 3974 3278 3494 3866 24725

Nasional 34257 21591 21031 21511 29037 32711 30935 41250 232323
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peningkatan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), sarana testing dan 

pengobatan ARV bagi yang membutuhkan, layanan pencegahan komprehensif 

seperti peningkatan dan perluasan yang terus-menerus dalam pelatihan dan 

pendidikan tenaga kesehatan, pengembangan kemampuan penelitian sosial dan 

perilaku terkait HIV, pendidikan masyarakat yang luas melalui berbagai media, 

pendidikan formal, non formal dan informal untuk anak usia sekolah dan lain-lain. 

Namun, upaya-upaya pemerintah untuk menekan pertambahan kasus tidak dapat 

bertahan lama, seperti yang diketahui bahwa Pada tahun 2013 mulai terjadi 

pelonjakan kasus hingga melesat tinggi di tahun 2016 walaupun jumlah kasus 

sempat turun di tahun 2015. 

Tabel 1.1 menunjukan bahwa Provinsi Papua Barat menempati urutan ke-11 

dari jumlah 34 Provinsi di Indonesia dengan jumlah penemuan kasus hingga 

Desember 2016 sebanyak 4.176 kasus. Total pertambahan kasus di tahun 2016 

sendiri mencapai 530 kasus. Kota Sorong merupakan salah satu wilayah di Papua 

Barat yang mempunyai pertambahan kasus yang relatif tinggi dibandingkan 

wilayah lain di sekitarnya dengan jumlah pertambahan kasus menurut Kementerian 

Kesehatan hingga Desember 2016 tercatat sebanyak 165 kasus baru dengan 

persentase hingga 31,13% yang dapat dilihat pada tabel 1.2 

Tabel 1.2. Jumlah Pertambahan Kasus HIV di Provinsi Papua Barat 

Menurut Kabupaten/Kota per Desember 2016 

 

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengandalian Penyakit, 2017 
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Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur Kota Sorong yang 

semakin membaik mempermudah daya jangkau masyarakat dari satu tempat ke 

tempat lainnya di wilayah tersebut. Mobilisasi masyarakat diduga menjadi salah 

satu faktor yang menyebabkan penyebaran terjadi akibat kemudahan daya jangkau 

masyarakat terhadap lokasi-lokasi yang memungkinkan menjadi penyebab 

penularan HIV terjadi sepeti lokasi prostitusi. Hal tersebut dikarenakan 

penularannya yang sulit diprediksi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh 

pemerintah setempat untuk mencegah dan menanggulangi penularan serta 

penyebarannya melalui Perda Kota Sorong No. 16 Tahun 2013 Tentang 

Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Sorong. Namun, hingga tahun 2016 jumlah 

kasus penderita masih tinggi dan menjadi salah satu masalah bagi wilayah tersebut. 

Belakangan ini telah banyak dilakukan studi tentang penyebaran dan 

penularan virus HIV yang berfokus pada perilaku manusia, risiko dan bahaya 

penyakit serta cara penularannya, namun ketersediaan informasi maupun studi 

tentang bagaimana sebaran penyakit tersebut yang berhubungan dengan dimensi 

spasial belum banyak tersedia. Padahal dengan adanya studi yang berkaitan dengan 

dimensi tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk mempermudah 

penganggulangannya agar lebih fokus ke wilayah dengan risiko yang tinggi. Oleh 

sebab itu, maka disusun sebuah penelitian dengan judul “ANALISIS SPASIAL 

PERSEBARAN PENDERITA HIV SERTA LOKASI DAN LOKALISASI 

PROSTITUSI DI KOTA SORONG TAHUN 2016” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang bahwa angka jumlah 

penderita  HIV masih tinggi hingga tahun 2016, maka terdapat beberapa masalah 

yang dapat dirangkum dalam penelitian ini, antara lain:   

1. Bagaimana hot spot persebaran penderita HIV di Kota Sorong Tahun 2016? 

2. Apakah keberadaan lokasi dan lokalisasi prostitusi berkaitan terhadap hot spot 

persebaran penderita HIV di Kota Sorong Tahun 2016? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui hot spot persebaran penderita HIV di Kota Sorong Tahun 2016. 

2. Menganalisis keterkaitan lokasi dan lokalisasi prostitusi terhadap hot spot  

persebaran penderita HIV di Kota Sorong Tahun 2016. 

 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan dari dilakukannya penelitian ini, antara lain: 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap ilmu pengetahuan terkait persebaran suatu epidemi melalui 

analisis spasial geografi dengan memanfaatkan Sistem Informasi 

Geografis dan kesehatan lingkungan yang merupakan salah satu 

tindakan kewaspadaan dini terhadap virus HIV. 

b. Memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam penyelesaian 

program sarjana (S1) di Fakultas Geografi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Bagi Masyarakat 

Sebagai masukan dan informasi kepada masyarakat agar 

memperhatikan pola hidup sehat untuk mencegah terjadinya penularan virus 

HIV dan pengetahuan mengenai HIV serta pola penularannya. 

3. Bagi Instansi Pemerintah 

Memberikan informasi mengenai Sistem Kewaspadaan Dini dalam 

strategi program pengendalian kejadian penularan virus HIV dan dapat 

memberikan masukan dalam mengambil kebijakan pengendalian kejadian 

tersebut 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 HIV/AIDS 

 Human Immunodeviciency Virus (HIV) merupakan virus yang mampu 

menurunkan sistem kekebalan tubuh manusia hingga membuat manusia rentan 

terhadap infeksi maupun berbagai penyakit (WHO, 2007). Virus HIV menyerang 

sistem kekebalan tubuh manusia dengan menginfeksi limfosit (sel darah putih) 

terutama sel-T dan sel CD4 dan bereproduksi dengan melepaskan RNA (Ribo 

Nucleic Acid) virus ke dalam sel kemudian dengan bantuan enzim di dalam sel 

merubah RNA tersebut menjadi DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) lalu masuk ke 

dalam kromosom dan sel yang telah terinfeksi akan memproduksi RNA virus yang 

baru. Adanya gabungan protein baru membantu pembentukan virus HIV yang baru 

dan siap menyerang sel lainnya yang masih sehat hingga sel darah putih di dalam 

tubuh manusia berkurang. Keberadaan virus ini ditemukan di dalam darah, cairan 

vagina maupun sperma dan air susu ibu (Kemenkes, 2016). Terdapat dua tipe virus 

HIV yaitu virus tipe HIV-1 dan HIV-2. Tipe pertama (HIV-1) merupakan virus 

yang kasusnya sering dijumpai pada beberapa penderita dibandingkan dengan tipe 

kedua (HIV-2). Hal tersebut dikarenakan virus tipe HIV-1 lebih mudah ditularkan 

dengan jangka waktu yang cepat. Namun, kedua tipe tersebut akan menyebabkan 

manusia dapat menderita AIDS. 

 HIV merupakan epidemi yang dapat menular. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Eurobarometer (2006) penularan HIV sehingga dapat menular dari 

satu orang ke orang lainnya adalah dengan cara penggunaan jarum suntik secara 

bergantian oleh penderita dengan penderita yang tertular dan melakukan seks bebas 

tanpa pengaman dengan penderita (UNICEF, 2003). Selain itu, penularan juga 

dapat terjadi oleh ibu hamil yang terjangkit HIV ke janin yang dikandungnya serta 

pemberian air susu ibu (ASI) kepada anak. 

 Acquired Immuno Deficiency Syndrom (AIDS) merupakan penyakit yang 

ditumbulkan oleh virus HIV yang masuk dan menyerang sel darah putih di dalam 

tubuh manusia. Menurut WHO (2007), AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit 

yang timbul sebagai akibat menurunnya imun atau kekebalan tubuh seseorang 
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akibat infeksi virus HIV. Penderita virus HIV dapat menderita AIDS 5 hingga 10 

tahun setelah terinfeksi (Texas Departement of State Health Service, 2009 dalam 

Afifah, 2014). Penderita yang mengidap AIDS sangat rentan terhadap berbagai 

penyakit akibat hilangnya imun tubuh dan mengakibatkan kematian. Penyakit ini 

hingga sekarang belum dapat disembuhkan (Kemenkes, 2016). Hal tersebut 

membuat HIV menjadi virus yang sangat berbahaya. 

1.5.1.2 Faktor-Faktor Terkait Persebaran HIV 

HIV merupakan salah satu epidemi menular sehingga persebarannya dapat 

terjadi dengan mudah. Penularannya terjadi apabila cairan tubuh penderita masuk 

ke dalam tubuh seseorang yang ditularkan, baik cairan darah, cairan vagina maupun 

sperma maupun cairan air susu ibu (ASI) (Kemenkes, 2011). Hal tersebut terjadi 

karena perilaku seks bebas tanpa pengaman, penggunaan jarum suntik 

sembarangan, transfusi darah yang tidak steril maupun penularan dari ibu saat 

mengandung janinnya. Menurut beberapa opini masyarakat, faktor lainnya yang 

menyebabkan terjadinya penyebaran tersebut karena adanya keberadaan lokasi 

lokalisasi prostitusi yang menyediakan transaksi seks maupun mobilisasi 

masyarakat. 

Keberadaan lokasi prostitusi menunjukkan adanya industri seks yang 

kemudahan transaksi seks bebas dapat dilakukan di suatu wilayah. Berkembangnya 

industri seks di Indonesia turut mempengaruhi persebaran HIV (Hugo, 2001). Hal 

ini terjadi karena mayoritas pekerja seks merupakan migran-migran dari wilayah 

lain sehingga kemungkinan pekerjanya membawa virus HIV dari pelanggan di 

wilayah lainnya. 

Kegiatan transaksi seks terselubung biasanya terjadi pada malam hari, namun 

aktivitas transportasi umum di malam hari banyak yang berhenti. Adanya 

kepemilikan kendaraan pribadi dapat menunjang kegiatan prostitusi tetap terjadi di 

malam hari. Hal tersebut dikarenakan dengan kepemilikan kendaaran pribadi 

memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses atau menjangkau lokasi-

lokasi yang menjajakan transaksi seks bebas sehingga penularan virus HIV dapat 

terjadi dengan mudah dan mempengaruhi persebarannya. 
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1.5.1.3 Lokasi dan Lokalisasi Prostitusi 

Prostitusi merupakan suatu kesepakatan antara laki-laki dengan perempuan 

untuk melakukan hubungan seksual dalam hal dimana pihak laki-laki membayar 

menggunakan sejumlah uang sebagai kompensasi pemenuhan kebutuhan biologis 

yang diberikan pihak perempuan, biasanya dilakukan di lokalisasi, hotel maupun 

tempat lainnya sesuai kesepakatan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988). 

Kegiatan prostitusi biasanya dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial (PSK) yang 

tidak mempunyai mata pencaharian nafkah dalam hidupnya kecuali dengan 

melakukan hubungan sebentar-sebentar dengan banyak orang. 

Lokasi prostitusi merupakan tempat dimana transaksi PSK dengan pengguna 

jasa terjadi. Lokasi tersebut biasanya terkumpul menjadi satu kawasan yang disebut 

lokalisasi, dimana segala bentuk aktivitas/kegiatan usaha prostitusi berada seperti 

hotel, wisma, diskotik, club, tempat karaoke maupun panti pijat. 

1.5.1.4 Hot Spot Analysis 

 Analisis Hot Spot (Hot Spot Analysis) merupakan metode yang digunakan 

untuk menentukan lokasi pengelompokan (clustering) suatu fenomena. Analisis ini 

menggunakan vektor untuk mengidentifikasi lokasi titik panas dengan 

menggabungkan titik kejadian sehingga membentuk titik konvergen yang saling 

berdekatan satu sama lain berdasarkan jarak antar titik yang dihitung.  

 Hot Spot Analysis dengan teknik Getis-Ord Gi* bekerja dengan melihat setiap 

fitur dataset di dalam konteks fitur tetangga di dataset yang sama, artinya agar 

sebuah fitur menjadi wilayah hot spot yang signifikan maka fitur dengan value yang 

tinggi dikelilingi dengan fitur tetangganya mempunyai value yang tinggi pula. 

Jumlah nilai lokal satu fitur berbanding jumlah nilai total seluruh fitur, ketika 

jumlah lokal sangat berbeda dari jumlah lokal yang diharapkan dan perbedaan itu 

terlalu besar maka hasil fenomena tersebut menjadi random (Glenbambrick, 2016). 
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Gambar 1.2 Hot Spot Analysis Getis-Ord Gi* 

 

Sumber : ESRI, 2018 

 Z-Score dan P-value menjadi dasar penentuan apakah suatu fitur dapat 

menjadi hotspot, netral atau coldspot area. Jika z-score tinggi (positif) dan p-value 

rendah maka fitur tersebut menjadi wilayah hotspot, namun jika z-score rendah 

(negatif) dan p-value kecil maka fitur tersebut diindikasikan menjadi area coldspot. 

Semakin tinggi nilai z-score maka semakin intens pengelompokan spasialnya 

(ESRI, 2018). Panduan untuk nilai z-score dapat dilihat pada tabel 2.2. 

Gambar 1.3 Ilustrasi Nilai Z-Score dan P-value terhadap Penentuan Clustering 

 

Sumber : Glenbambrick, 2016 
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1.5.1.5 Sistem Informasi Geografis 

 Sistem Informasi Geografis (Geographic Information System) adalah sistem 

informasi dengan basis teknologi moderen komputer yang didesain untuk 

menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisa, mengatur dan menampilkan 

seluruh jenis data. Menurut Aronoff (1989) dalam Irwansyah (2013) SIG 

merupakan segala jenis prosedur manual berbasis komputer untuk menyimpan dan 

memanipulasi data bereferensi geografis. 

 SIG memuat teknologi canggih yang mampu menghubungkan berbagai data 

pada suatu titik tertentu di bumi hingga akhirnya dapat memetakan hasilnya. Data 

yang diolah pada SIG adalah data yang berorientasi geografis dengan lokasinya 

yang memiliki sistem koordinat tertentu yang biasanya dikenal dengan data spasial. 

Hal tersebut membuat SIG mampu menjawab pertanyaan seperti lokasi, pola, 

kondisi dan lain sebaginya. Adanya kemampuan tersebut membuat SIG berbeda 

dengan sistem informasi lainnya. 

Berikut merupakan keistimewaan analisa yang dimiliki oleh SIG, antara lain: 

a. Analisa Proximity, adalah suatu geografis yang berbasis jarak antar layer. 

Buffering merupakan analisis proximity SIG yang cara kerjanya membangun 

lapisan pendukung sekitar layer dalam jarak tertentu yang digunakan untuk 

menentukan dekatnya hubungan antara sifat bagian yang ada. 

b. Analisa Tumpangsusun (Overlay), merupakan analis yang membutuhkan lebih 

dari satu layer yang akan ditumpangsusunkan secara fisik sehingga dapat 

dianalisa secara visual. 

SIG dapat dikelola melalui perangkat lunak ArcGIS dimana dapat mengolah 

hampir seluruh penggambaran yang bersifat spasial, salah satunya untuk 

menentukan pola sebaran suatu fenomena di bumi. Menurut Bintarto dan Surastopo 

(1979) dalam Anggraeni (2016) pola sebaran terbagi menjadi tiga (3) yaitu, pola 

sebaran mengelompok, acak dan seragam. Dalam hal ini, ArcGIS dapat membantu 

menggambarkan pola sebaran berupa pengelompokan melalui Cluster and Outliner 

Analysis, Grouping Analysis, Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi&) dan Optimized Hot 

Spot Analysis. Penggunaan Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi&) sangat membantu 

dalam penentuan pola sebaran suatu fenomena dimana fenomena-fenomena 
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tersebut tidak memiliki maupun tidak diketahui pasti lokasi absolutnya, seperti 

kasus kriminalitas dan persebaran penderita HIV/AIDS. 

Adanya teknologi SIG diharapkan mampu menyediakan kemudahan-

kemudahan yang diinginkan, antara lain penanganan data geospasial menjadi lebih 

baik dalam format baku sehingga informasi menjadi mudah dicari, dianalisa dan 

direpresentasikan, menjadi produk yang mempunyai nilai tambah, penghematan 

waktu dan biaya dan lain sebagainya. 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Beberapa penelitian sebelumnya terkait seperti yang terangkum dalam tabel 

1.2 adalah sebagai berikut: 

1) Chinekwu Azuka Obidoa (2012), dengan judul “A Geographical Analysis 

of HIV/AIDS in Nigeria, 1991-2001”. Hasil akhir dari penelitian ini berupa 

Peta kejadian HIV/AIDS tahun 1991-2001, deskripsi hubungan kejadian 

HIV/AIDS dengan jaringan jalan dan grafik pola persebaran HIV/AIDS 

tahun 1991-2001. Penelitian ini memaparkan tentang kejadian/fenomena 

penyakit HIV/AIDS di Nigeria antara tahun 1991 hingga 2001 sehingga 

data yang digunakan bersifat temporal, selanjutnya dikaitkan dengan 

hubungan persebarannya dengan faktor jaringan jalan terutama mengenai 

mobilitas supir truck di Nigeria lalu dibuat grafik pola persebarannya untuk 

melihat sejauh mana tingkat persebarannya. 

2) Yeni Nur Afifah (2014), dengan judul “Pemanfaatan Sistem Informasi 

Geografis (SIG) Untuk Kajian Kartografis Persebaran Penyakit HIV di Kota 

Semarang Tahun 2012”. Metode yang digunakan antara lain analisis peta 

kuantitatif dan analisis peta hotspot. Hasil akhir dari penelitian ini berupa 

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 Penderita HIV menurut Kecamatan di Kota Semarang dan Peta 

Hot Spot HIV Kota Semarang. Penelitian ini mengkaitkan persebaran 
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penyakit HIV dengan melihat faktor yang paling signifikan berpengaruh 

terhadap persebaran penyakit seperti keberadaan lokasi prostitusi, 

pelabuhan, jumlah pengangguran, jumlah penduduk miskin serta jumlah 

kepemilikan kendaraan bermotor. 

3) M. Fahrudin (2015), dengan judul “Analisis Pola Persebaran Penyakit 

Leptospirosis di Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, Yogyakarta Tahun 

2010-2014”. Metode yang digunakan antara lain survei, analisis peta 

(ovelay, skoring, buffering), analisis pola nearest neighbour analysis dan 

analisis statistik Crosstab (tabel uji silang) dan uji korelasi menggunakan 

Chi-square. Hasil akhir dari penelitian ini berupa Peta Pola Persebaran 

Penyakit Leptospirosis Kecamatan Bantul, analisis parameter kejadian 

penyakit leptospirosis dan Peta Korelasi Kerawanan Dengan Persebaran 

Penderita Leptospirosis Tahun 2010-2014 Kecamatan Bantul. Penelitian ini 

menganalisis tentang penyakit leptospirosis yang sumber persebarannya 

dari hewan selanjutnya dilihat persebarannya di Kecamatan Bantul, lalu 

dilihat parameter penyebab persebaran yang diakhiri dengan melihat 

korelasi antara kerawanan daerah yang terjangkit dengan persebarannya. 

4) Shinta Anggraeni (2016), dengan judul “Analisis Persebaran Penyakit 

Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kecamatan Ngemplak Kabupaten 

Boyolali Tahun 2013”. Metode yang digunakan antara lain analisis tetangga 

terdekat dan korelasi pearson product moment. Hasil akhir dari penelitian 

ini berupa Peta Pola Persebaran Penyakit Demam Berdarah Dengue di 

Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun 2013 dan analisis faktor 

yang berpengaruh dan mempunyai hubungan kuat dengan terbentuknya 

pola persebaran penyakit DBD Dengue di Kecamatan Ngemplak Kabupaten 

Boyolali. Penelitian yang dikaji adalah penelitian ini mengkaji tentang 

penyakit DBD Dengue yang penularannya melalui nyamuk aides aigypti 

lalu mengkaji tentang faktor yang mempengaruhi penyebarannya dan 

melihat korelasinya. 

Perbedaan antara penelitian sebelumnya yang serupa dengan penelitian yang 

dikaji adalah lokasi penelitian yaitu Kota Sorong dan tujuan yang mengaitkan 
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persebaran penderita HIV tahun 2016 dengan lokasi dan lokalisasi prostitusi di Kota 

Sorong yang diduga turut berperan dalam persebaran epidemi tersebut. Selain itu, 

Penelitian sebelumnya sebagian besar berlokasi di wilayah Indonesia bagian barat 

sedangkan penelitian mengangkat lokasi yang berada di Indonesia bagian timur 

yang sebelumnya belum terdapat kajian mengenai persebaran penderita HIV secara 

spasial. Ringkasan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel 1.2.
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Tabel 1.3 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

No. Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

1. Chinekwu 

Azuka Obidoa 

(2012) 

“A Geographical 

Analysis of 

HIV/AIDS in 

Nigeria, 1991-

2001” 

1. Mengetahui pola geografis 

kasus HIV/AIDS tahun 1991-

2001 

2. Mengetahui hubungan 

persebaran HIV/AIDS 

terhadap faktor transportasi 

3. Mengetahui pola persebaran 

HIV/AIDS 

Analisis kartografi 

deskriptif, analisis peta 

kuantitatif meliputi 

analisis autokorelasi 

spasial dan analisis data 

komparatif 

1. Peta kejadian HIV/AIDS 

tahun 1991-2001 

2. Deskripsi hubungan 

kejadian HIV/AIDS 

dengan jaringan jalan 

3. Grafik pola persebaran 

HIV/AIDS tahun 1991-

2001 

2. Yeni Nur Afifah 

(2014) 

“Pemanfaatan 

Sistem Informasi 

Geografis (SIG) 

Untuk Kajian 

Kartografis 

Persebaran 

Penyakit HIV di 

Kota Semarang 

Tahun 2012” 

1. Menyajikan data penyakit HIV 

dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya di Kota 

Semarang dalam bentuk peta 

sesuai kaidah kartografis tahun 

2012 dengan bantuan SIG 

2. Mengetahui pola persebaran 

HIV di Kota Semarang melalui 

analisis peta yang dihasilkan 

dengan memanfaatkan SIG 

3. Mengetahui faktor-faktor yang 

berpengaruh signifikan 

terhadap persebaran HIV di 

Kota Semarang melalui 

analisis peta yang dihasilka 

dengan memanfaatkan SIG 

Analisis peta kuantitatif 

dan analisis peta 

hotspot 

1. Peta Jarak Kecamatan dari 

Lokalisasi Sunan Kuning 

Kota Semarang 

2. Peta Jarak Kecamatan dari 

Pelabuhan Tanjung mas 

Kota Semarang 

3. Peta Tingkat Kepemilikan 

Kendaraan Bermotor 

Pribadi di Kota Semarang 

4. Peta Distribusi Penderita 

HIV menurut Kecamatan 

di Kota Semarang 

5. Peta Hot Spot HIV Kota 

Semarang 
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3. M. Fahrudin 

(2015) 

“Analisis Pola 

Persebaran 

Penyakit 

Leptospirosis di 

Kecamatan Bantul 

Kabupaten Bantul, 

Yogyakarta Tahun 

2010-2014” 

1. Menganalisis pola persebaran 

kejadian penyakit leptospirosis 

di Kecamatan Bantul Tahun 

2010-2014 

2. Menganalisa fakor yang 

mempengaruhi kejadian 

penyakit leptospirosis di 

Kecamatan Bantul 

3. Menganalisis tingkat 

kerawanan penyakit 

leptospirosis di Kecamatan 

Bantul 

Survei, analisis peta 

(ovelay, skoring, 

buffering), analisis pola 

nearest neighbour 

analysis dan analisis 

statistik Crosstab (tabel 

uji silang) dan uji 

korelasi menggunakan 

Chi-square 

1. Peta Pola Persebaran 

Penyakit Leptospirosis 

Kecamatan Bantul 

2. Analisis parameter 

kejadian penyakit 

leptospirosis 

3. Peta Korelasi Kerawanan 

Dengan Persebaran 

Penderita Leptospirosis 

Tahun 2010-2014 

Kecamatan Bantul 

4. Shinta 

Anggraeni 

(2016) 

“Analisis 

Persebaran 

Penyakit Demam 

Berdarah Dengue 

(DBD) di 

Kecamatan 

Ngemplak 

Kabupaten 

Boyolali Tahun 

2013” 

1. Menganalisis pola persebaran 

penyakit DBD di Desa 

Ngargorejo, Sobokerto, 

Ngesrep, Donohudan 

2. Menganalisis faktor yang 

mempengaruhi persebaran 

penyakit DBD di Desa 

Ngargorejo, Sobokerto, 

Ngesrep, Donohudan 

Analisis tetangga 

terdekat dan korelasi 

pearson product 

moment 

1. Peta Pola Persebaran 

Penyakit Demam Berdarah 

Dengue di Kecamatan 

Ngemplak Kabupaten 

Boyolali Tahun 2013 

2. Analisis faktor yang 

berpengaruh dan 

mempunyai hubungan kuat 

dengan terbentuknya pola 

persebaran penyakit DBD 

Dengue di Kecamatan 

Ngemplak Kabupaten 

Boyolali 
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5. Deas Santrika 

Ursullia  

(2018) 

“Analisis Spasial 

Persebaran 

Penderita HIV 

Serta Lokasi dan 

Lokalisasi 

Prostitusi di Kota 

Sorong Tahun 

2016” 

 

1. Mengetahui hot spot 

persebaran penderita HIV di 

Kota Sorong Tahun 2016 

2. Menganalisis keterkaitan 

lokasi dan lokalisasi prostitusi 

terhadap hot spot persebaran 

penderita HIV di Kota Sorong 

Tahun 2016 

Analisis data sekunder, 

analisis hot spot dan 

analisis deskriptif 

Hasil yang diharapkan: 

1. Peta Hot Spot Persebaran 

Penderita HIV Kota 

Sorong Tahun 2016 

2. Peta Lokasi dan Lokalisasi 

Prostitusi di Kota Sorong 

3. Peta Tumpangsusun 

Lokasi dan Lokalisasi 

Prostitusi dengan Hot Spot 

Persebaran Penderita HIV 

di Kota Sorong Tahun 

2016 

Sumber : Penulis, 2018 
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1.6 Kerangka Penelitian 

 

HIV merupakan salah satu epidemi yang menular akibat virus HIV yang 

menyerang sistem kekebalan tubuh manusia sehingga penderita dapat dengan 

mudah terserang berbagai macam penyakit. Penyakit ini dapat berakhir dengan 

kematian karena hingga saat ini belum dapat disembuhkan.  

Penularan virus HIV diakibatkan oleh perilaku manusia, seperti perilaku seks 

bebas tanpa pengaman, penggunaan jarum suntik sembarangan, transfusi darah 

yang tidak steril maupun penularan dari ibu saat mengandung janinnya. Faktor 

lainnya yang diduga menyebabkan penularan HIV hingga menyebabkan persebaran 

terjadi adalah keberadaan lokasi dan lokalisasi prostitusi, baik legal maupun ilegal. 

Daya jangkau yang mudah untuk mengakses lokasi tersbut hingga terjadi transaksi 

seks bebas juga mempermudah penularan virus HIV yang mempengaruhi 

persebaran penderitanya semakin tinggi. 

Hot spot analysis merupakan metode pengelompokan (clustering) fitur yang 

menggambarkan suatu fenomena dengan nilai tertentu beserta jaraknya dengan 

hasil nilai z-score dan p-value. Nilai tersebut dapat menunjukan area yang menjadi 

hot spot, coldspot dan netral. Analisis ini membantu menunjukkan pengelompokan 

persebaran penderita HIV yang ada di wilayah kajian. 

Sistem Informasi Geografis mempunyai salah satau keistimewaan analisa 

yaitu tumpangsusun (overlay). Tumpangsusun dalam hal ini dilakukan dengan 

menumpangsusunkan hasil hot spot persebaran penderita HIV dengan titik lokasi 

dan lokalisasi prostitusi. Analisa tersebut dapat membantu dalam proses 

penganalisisan keterkaitan lokasi dan prostitusi dengan hot spot persebaran 

penderita HIV. Kerangka penelitian akan digambarkan seperti gambar 1.4 berikut. 
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Gambar 1.4 Diagram Alir Kerangka Penelitian 

 

 

Sumber : Penulis, 2018 
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1.7 Batasan Operasional 

 

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan 

sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (KBBI, 2016) 

Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang mampu menurunkan sistem 

kekebalan tubuh manusia hingga membuat manusia rentan terhadap infeksi maupun 

berbagai penyakit (WHO, 2007) 

Acquired Immuno Deficiency Syndrom adalah penyakit yang ditumbulkan oleh 

virus HIV yang masuk dan menyerang sel darah putih di dalam tubuh manusia 

(WHO, 2007) 

Kelurahan adalah daerah pemerintahan yang paling bawah yang dipimpin oleh 

seorang lurah (KBBI, 2016) 

Prostitusi adalah suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri untuk melakukan 

perbuatan seksual dengan mendapatkan upah (Soerjono Soekanto, 1990) 

Lokasi Prostitusi adalah tempat dimana perdagangan seks atau penyedia layanan 

jasa seks berada (Penulis, 2018) 

Lokalisasi Prostitusi adalah kawasan khusus yang di dalamnya terdapat beberapa 

tempat perdagangan seks atau industri seks, baik secara legal maupun ilegal 

(Penulis, 2018) 

Hot spot adalah suatu kondisi yang menunjukan bentuk pengelompokan dari suatu 

distribusi (Osei, F.B dan Duker, 2008 dalam Afifah, 2014) 

Spasial adalah yang berkenaan dengan ruang atau tempat (KBBI, 2016) 

 


	Data time series pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa data jumlah pengidap HIV tiap tahunnya mengalami peningkatan maupun penurunan angka yang cukup signifikan. Hal tersebut secara lebih jelas dapat digambarkan melalui grafik pada gambar 1.1.
	Gambar 1.1 Grafik Penemuan Kasus Penderita HIV di Indonesia
	Tahun 2009-2016
	Sumber : Penulis, 2018
	Gambar 1.1 menunjukan bahwa di tahun 2010 terjadi penurunan angka yang signifikan dari sebelumnya 34.257 di tahun 2009 menjadi 21.591 kasus. Peranan aksi pemerintah tidak lepas dari fenomena tersebut melalui dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 75 ...
	Tabel 1.1 menunjukan bahwa Provinsi Papua Barat menempati urutan ke-11 dari jumlah 34 Provinsi di Indonesia dengan jumlah penemuan kasus hingga Desember 2016 sebanyak 4.176 kasus. Total pertambahan kasus di tahun 2016 sendiri mencapai 530 kasus. Kota ...
	Tabel 1.2. Jumlah Pertambahan Kasus HIV di Provinsi Papua Barat
	Menurut Kabupaten/Kota per Desember 2016
	Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur Kota Sorong yang semakin membaik mempermudah daya jangkau masyarakat dari satu tempat ke tempat lainnya di wilayah tersebut. Mobilisasi masyarakat diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan peny...
	Belakangan ini telah banyak dilakukan studi tentang penyebaran dan penularan virus HIV yang berfokus pada perilaku manusia, risiko dan bahaya penyakit serta cara penularannya, namun ketersediaan informasi maupun studi tentang bagaimana sebaran penyaki...
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	Kegunaan dari dilakukannya penelitian ini, antara lain:
	1. Bagi Ilmu Pengetahuan
	a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan terkait persebaran suatu epidemi melalui analisis spasial geografi dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis dan kesehatan lingkungan yang merupakan salah sa...
	b. Memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam penyelesaian program sarjana (S1) di Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
	2. Bagi Masyarakat
	Sebagai masukan dan informasi kepada masyarakat agar memperhatikan pola hidup sehat untuk mencegah terjadinya penularan virus HIV dan pengetahuan mengenai HIV serta pola penularannya.
	3. Bagi Instansi Pemerintah
	Memberikan informasi mengenai Sistem Kewaspadaan Dini dalam strategi program pengendalian kejadian penularan virus HIV dan dapat memberikan masukan dalam mengambil kebijakan pengendalian kejadian tersebut
	Sumber : Penulis, 2018
	Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (KBBI, 2016)
	Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang mampu menurunkan sistem kekebalan tubuh manusia hingga membuat manusia rentan terhadap infeksi maupun berbagai penyakit (WHO, 2007)
	Acquired Immuno Deficiency Syndrom adalah penyakit yang ditumbulkan oleh virus HIV yang masuk dan menyerang sel darah putih di dalam tubuh manusia (WHO, 2007)
	Kelurahan adalah daerah pemerintahan yang paling bawah yang dipimpin oleh seorang lurah (KBBI, 2016)
	Prostitusi adalah suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri untuk melakukan perbuatan seksual dengan mendapatkan upah (Soerjono Soekanto, 1990)
	Lokasi Prostitusi adalah tempat dimana perdagangan seks atau penyedia layanan jasa seks berada (Penulis, 2018)
	Lokalisasi Prostitusi adalah kawasan khusus yang di dalamnya terdapat beberapa tempat perdagangan seks atau industri seks, baik secara legal maupun ilegal (Penulis, 2018)
	Hot spot adalah suatu kondisi yang menunjukan bentuk pengelompokan dari suatu distribusi (Osei, F.B dan Duker, 2008 dalam Afifah, 2014)
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