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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Situasi dan tren HIV secara global sejak pertama kali ditemukan pada tahun 

1981 telah berkembang menjadi masalah kesehatan global. Sejak awal epidemi 

hampir 78 juta orang telah terinfeksi virus HIV dan sekitar 39 juta orang telah 

meninggal karena HIV. Pada akhir tahun 2013 sekitar 35 juta orang hidup dengan 

HIV (WHO, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Sumber : Global Health Observatory WHO 2014 

Gambar 1.1 Prevalensi HIV pada Orang Dewasa (15-49 tahun) Tahun 2013 

di Dunia 

 

Prevalensi HIV di dunia berdasarkan data Global Health Observatory WHO 

2014 menunjukkan sekitar 0,8% dari orang dewasa berumur 15 – 49 tahun di 

seluruh dunia hidup dengan HIV. Benua Afrika merupakan benua yang memiliki 
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prevalensi HIV tertinggi di dunia yaitu sekitar 4,5% dan prevalensi HIV terendah 

di Pasifik Barat yaitu sekitar 0,1%. Indonesia termasuk daerah Asia Tenggara dan 

prevalensi HIV di Asia Tenggara sekitar 0,3 - 0,4 %.  

Berdasarkan data SEARO (South East Asia Regional Office) tahun 2013 

terdapat lima negara di wilayah Asia Tenggara dengan penyebaran HIV-AIDS 

terbesar yaitu India, Indonesia, Myanmar, Nepal dan Thailand. Estimasi orang 

hidup dengan HIV dalam semua kelompok umur di Asia Tenggara diurutan 

pertama adalah India sebanyak 2.100.000 jiwa, sedangkan Indonesia menduduki 

peringkat kedua setelah India yaitu sebanyak 640.000 jiwa. Thailand menempati 

peringkat ketiga sebanyak 440.000 jiwa orang hidup dengan HIV, peringkat 

keempat Myanmar dengan 190.000 jiwa dan  peringkat kelima adalah Nepal 

sebanyak 39.000 jiwa. Prevalensi HIV di Asia Tenggara pada orang dewasa 

kelompok umur 15 – 49 tahun tertinggi adalah Thailand dengan prevalensi  sekitar 

1,1%, Myanmar sebesar 0,6%, Indonesia diperingkat ketiga yaitu sebesar 0,5%, 

India sebesar 0,3%, dan Nepal sebesar 0,2%. Estimasi orang yang menderita 

AIDS sampai meninggal, Indonesia menempati posisi kedua setelah India dengan 

jumlah 29.000 jiwa (WHO, 2014).  

Indonesia terdiri dari 33 provinsi dan HIV-AIDS menyebar diseluruh provinsi 

yang ada di Indonesia. Berdasarkan data statistik kasus HIV-AIDS oleh Dirjen PP 

& PL Kemenkes RI dalam triwulan Juli sampai dengan September 2014 

dilaporkan kasus HIV bertambah 7.335 dan kasus AIDS bertambah 176. Jumlah 

HIV-AIDS yang dilaporkan 1 Januari sampai dengan 30 September 2014 adalah 

kasus HIV berjumlah 22.869 dan jumlah kasus AIDS sebesar 1.876. Secara 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT KEMAMPUAN.... SEPTIANA NINGTIYAS



3 

 

 

kumulatif HIV-AIDS 1 April 1987 sampai dengan 30 September 2014 jumlah 

HIV adalah 150.296 dan tercatat 55.799 jumlah AIDS, sedangkan jumlah 

kematian sebanyak 9.796. Jawa Timur menduduki posisi kedua setelah Papua 

dengan kasus HIV sebanyak 19.249 dan kasus AIDS 8.976. 

Tabel 1.1   Jumlah Kumulatif Kasus HIV & AIDS Berdasarkan Provinsi,   
September 2014 di Indonesia 

No. Provinsi  HIV AIDS 
1 Papua 16,051 10,184 
2 Jawa Timur 19,249 8,976 
3 DKI Jakarta 32,782 7,477 
4 Bali 9,637 4,261 
5 Jawa Barat 13,507 4,191 
6 Jawa Tenggah 9,032 3,767 
7 Papua Barat 2,741 1,734 
8 Sulawesi Selatan 4,314 1,703 
9 Kalimantan Barat 4,574 1,699 
10 Sumatera Utara 9,219 1,573 
11 Riau 2,050 1,104 
12 Banten 3,642 1,042 
13 Sumatera Barat 1,136 952 
14 DI Yogyakarta 2,611 916 
15 Sulawesi Utara 2,312 798 
16 Maluku 1,456 527 
17 Nusatenggara Timur 1,715 496 
18 Nusatenggara Barat 812 490 
19 Jambi 751 458 
20 Lampung 1,090 423 
21 Sumatera Selatan 1,652 409 
22 Kepulauan Riau 4,555 382 
23 Kalimantan Selatan 526 364 
24 Kalimantan Timur 2,541 332 
25 Bangka Belitung 510 319 
26 Sulawesi Tenggara 330 266 
27 NAD/Aceh 162 193 
28 Sulawesi Tengah 404 257 
29 Maluku Utara 247 165 
30 Bengkulu 308 160 
31 Kalimantan Tengah 253 107 
32 Gorontalo  68 68 
33 Sulawesi Barat 39 6 

Jumlah 150.296 55.799 
Sumber : Dirjen PP & PL Kemenkes RI , September 2014 
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 HIV di Indonesia telah memasuki tahapan epidemik terkonsentrasi yang 

artinya prevalensi HIV di Indonesia pada populasi kunci seperti IDU, pekerja 

seks, waria, LSL lebih dari 5%. Prevalensi HIV di Indonesia sejak tahun 2000 

pada populasi kunci telah meningkat menjadi diatas 5%. Hasil Surveilans Terpadu 

HIV dan Perilaku (STHP) tahun 2007 menunjukkan bahwa prevalensi HIV pada 

populasi kunci adalah sebagai berikut : WPSL 10,4%; WPSTL 4,6%; waria 

24,4%; pelanggan WPS 0,8% (hasil survey dari 6 kota pada populasi pelanggan 

WPS yang terdiri dari supir truk, anak buah kapal, pekerja pelabuhan dan tukang 

ojek) dengan kisaran antara 0,2%-1,8%; LSL 5,2%; IDU 52,4% (KPAN, 2010). 

 

Sumber : KPAP Jawa Timur 2014 
 

Gambar 1.2   Tren Penemuan Kasus HIV di Jawa Timur Tahun 1989-2014 

      Gambar 1.2 menunjukkan tren penemuan kasus HIV di Jawa Timur sejak 

pertama kali ditemukan pada tahun 1989 sampai bulan September 2014 terus 

meningkat. Peningkatan tren penemuan HIV tersebut sejalan dengan kemudahan 
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dalam mengakses tes HIV melalui tes dan konseling secara sukarela dan melalui 

inisiasi petugas. Kemudahan akses untuk tes HIV membantu membongkar 

fenomena gunung es.  

  

 

 

 

 

 

 

 
        Sumber : KPAP Jawa Timur 2014 

Gambar 1.3 Distribusi Kasus AIDS di Jawa Timur Per Kabupaten/Kota, 
(September 2014) 

Berdasarkan gambar 1.3 distribusi AIDS di Jawa Timur sampai bulan 

September 2014 menunjukkan bahwa Kota Surabaya memiliki kasus AIDS 

tertinggi yaitu sebesar 2.030 kasus. Peringkat kedua ditempati oleh Kota Malang 

sekitar 1000 lebih kasus AIDS, dan peringkat ketiga ditempati oleh Kabupaten 

Jember yaitu sekitar 750 kasus AIDS. Kabupaten Sampang merupakan kabupaten 

yang memiliki kasus AIDS terendah di Provinsi Jawa Timur yaitu sekitar 14 kasus 

AIDS. 
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Surveilans Terpadu Biologi dan Perilaku (STBP) terkait dengan  prevalensi 

HIV pada kelompok berisiko tinggi di Indonesia tahun 2011  menunjukkan bahwa 

prevalensi tertinggi terdapat di kelompok IDU 36% dan waria menduduki 

peringkat kedua dengan prevalensi sebesar 21,9%. Jika dibandingkan dengan 

2007, prevalensi HIV di WPSL, WPSTL, pria risti dan waria tidak mengalami 

perubahan. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi di kelompok LSL yaitu 

meningkat 2-3 kalinya.  

 Berdasarkan hasil pemeriksaan VCT di Puskesmas Perak Timur insidens HIV 

di Perwakos dari tahun 2010 sampai 2015 mengalami fluktasi. Pada tahun 2010 

waria yang diperiksa sebanyak 63 dan yang dinyatakan positif HIV sebanyak 6 

orang sehingga insidensnya sebesar 9,52%. Sedangkan pada tahun 2011 

mengalami kenaikan, insidens HIV menjadi 17,21%, waria yang diperiksa 

sebanyak 215 orang dan yang dinyatakan positif sebanyak 37 orang. Tahun 2012 

mengalami penurunan menjadi 7,58% dengan 25 yang dinyatakan positif dari 330 

yang diperiksa. Penurunan insidens HIV dikarenakan berkurangnya populasi 

waria yang dijangkau oleh Puskesmas Perak Timur. Tahun 2013 sampai 2014 

terus mengalami kenaikan insidens HIV, pada tahun 2013 insidens HIV sebesar 

12,03% dengan 29 positif HIV dari 241, kemudian menjadi 12,24% pada tahun 

2014 waria yang telah diperiksa sebanyak 147 dan yang positif sebanyak 18 

orang. Sampai bulan April 2015 insidens HIV sebesar 10% dengan 10 waria yang 

diperiksa sebanyak 1 orang yang dinyatakan positif HIV. Apabila dilihat dari 

fluktasi insidens HIV pada tahun 2015 kemungkinan insidensnya bisa meningkat 
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lagi, dengan melihat peningkatan kasus 3 tahun terakhir dan sampai bulan April 

2015 insidens HIV sudah mencapai 10% hampir menyamai tahun 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : KPAP Jawa Timur 2014 

Gambar 1.4  Jumlah Kumulatif Kasus AIDS di Jawa Timur Berdasarkan 
Jenis Pekerjaan sampai dengan September 2014 

 

      Pada saat ini kasus AIDS tidak hanya di kelompok berisiko tinggi saja namun 

di semua kelompok masyarakat sudah terdapat kasus AIDS. Gambar 1.4 

menunjukkan jumlah kumulatif kasus AIDS berdasarkan jenis pekerjaan di Jawa 

Timur bahwa kasus AIDS terbanyak pada wiraswasta yaitu sebesar 2176 kasus 

dan kedua ditempati oleh ibu rumah tangga sebesar 2118 kasus. PSK menempati 

posisi ke 6 dengan 731 kasus, terlihat bahwa jumlah kasus AIDS lebih banyak 

pada ibu rumah tangga hal ini disebabkan oleh jumlah populasi ibu rumah tangga 
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di Jawa Timur lebih banyak daripada jumlah populasi PSK. Penyebab ibu rumah 

tangga tertular HIV salah satunya adalah tertular dari suami yang suka bergonta-

ganti pasangan. Pelanggan waria biasanya laki-laki yang telah beristri. 

1.2 Identifikasi Masalah 

      HIV-AIDS merupakan penyakit epidemik yang penyebarannya sangat cepat. 

Perilaku seksual berisiko merupakan salah satu penyebab peningkatan insidens 

HIV-AIDS. Berdasarkan penelitian Marasmis (2007) penularan HIV secara 

umumnya terjadi akibat perilaku manusia, sehingga menyebabkan individu berada 

dalam situasi yang rentan terhadap infeksi. Perilaku berisiko yang dimaksud 

adalah jika melakukan hubungan seksual yang tidak terlindungi (tidak konsisten 

menggunakan kondom), baik secara vaginal maupun anal dengan berganti 

pasangan atau dengan pekerja seks, maupun yang tetap, dan/atau bergantian 

menggunakan alat suntik pada pengguna NAPZA suntik juga pembersihan alat 

suntik tidak sebagaimana mestinya.  

Salah satu strategi dan rencana aksi nasional dalam upaya dalam 

penanggulangan HIV & AIDS tahun 2010-2014 adalah pencegahan penularan 

melalui hubungan seksual tidak aman. Upaya yang dilakukan adalah peningkatan 

dan perluasan program penggunaan kondom pada hubungan seks tidak aman, 

pengobatan infeksi menular seksual dengan skala yang luas dan mudah dijangkau. 

Tujuannya adalah untuk menghentikan jalannya epidemi berupa menurunnya 

insidens dan prevalensi kasus IMS, HIV dan AIDS untuk pekerja seks, pelanggan 
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pekerja seks, penasun, LSL, waria, ODHA, dan pasangan seks dari populasi 

kunci. 

Menurut KPAN (2010) waria merupakan salah satu dari kelompok populasi 

kunci yang menentukan keberhasilan program penanggulangan HIV-AIDS, 

sehingga populasi kunci perlu berpartisipasi aktif berperan dalam penanggulangan 

HIV-AIDS  baik bagi diri sendiri maupun orang lain yaitu pasangan tetap dan 

pelanggan. 

Program pencegahan dengan penggunaan kondom belum kelihatan efektif 

pada WPS, pelanggan, waria dan LSL. Target penggunaan kondom adalah 60% 

namun di kalangan waria penggunaan kondom masih 40%, sehingga target 

penggunaan kondom pada waria belum mencapai target. Beberapa kendala upaya 

pencegahan melalui transmisi seksual selama ini adalah tidak adanya jaminan 

kepastian dana untuk penyediaan kondom oleh pemerintah, dan tingginya 

penolakan masyarakat dalam issue kondom sebagai alat pencegah penularan HIV, 

serta terbatasnya promosi secara luas tentang penggunaan kondom di masyarakat 

(KPAN, 2010). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ningrum (2012) pengetahuan waria di 

Perwakos tergolong baik. Namun pengetahuan yang sudah baik tidak menjamin 

perilaku kesehatan akan baik pula. Lawrence Green menganalisis pembentukan 

perilaku kesehatan dipengaruhi oleh tiga faktor pokok yaitu predisposing factors,  

enabling factors dan  reinforcing factors (Notoatmodjo, 2007). Hal tersebut 

terbukti pada penelitian yang dilakukan (Mukarromah & Listyani, 2013) bahwa  
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respon waria terhadap pemberian kondom secara gratis dari Perwakos, ada yang 

mengantisipasi diri dengan penggunaan kondom, ada yang tidak mempedulikan 

penggunan kondom, dan ada pula yang memakai kondom dengan 

syarat berhubungan dengan siapa. Jika berhubungan dengan pelanggan, dia tetap 

memakai kondom, namun jika berhubungan dengan pasangan tetap dia tidak 

memakai kondom.  

Waria mempunyai banyak pasangan seksual pria dan kemungkinan besar 

pasangan pria tersebut memiliki pasangan pria lainnya. Pasangan pria lainnya 

kemungkinan pria yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Hal 

tersebut menyebabkan aktivitas seksual pada waria dianggap berisiko tinggi 

sebagai pekerja seksual (KPAN, 2010). Selain mempunyai banyak pasangan 

hubungan seks waria secara anal seks menyebabkan waria lebih berisiko tertular 

HIV. Epitel mukosa anus relatif tipis  dan lebih mudah terluka dibandingkan epitel 

dinding vagina, sehingga HIV lebih mudah masuk ke aliran darah, selain itu anus 

tidak mempunyai cairan lubricant seperti yang ada pada vagina yang juga 

menyebabkan anus mudah terluka. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan kondom pada pasangan 

seks waria antara lain predisposing factors (faktor yang berasal dari waria 

sendiri), enabling factors (faktor pendukung dari lingkungan fisik) dan reinforcing 

factors (faktor penguat atau pendorong dari masyarakat sekitar). Dari uraian di 

atas peneliti ingin menganalisis faktor yang menjadi pendorong dan penghambat 

kemampuan tawar waria dalam penggunaan kondom. 
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1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut maka 

permasalahan hanya dibatasi pada menganalisis faktor yang menjadi pendorong 

dan penghambat kemampuan tawar waria dalam penggunaan kondom saat 

berhubungan seks. Faktor tersebut ditinjau dari predisposing factors (pengetahuan 

tentang HIV-AIDS dan manfaat penggunaan kondom, sikap, dan persepsi), 

enabling factors (ketersediaan kondom), reinforcing factors (dukungan dari 

Perwakos, pasangan tetap, pelanggan, dan petugas kesehatan).  

Berdasarkan permasalahan yang ada pada identifikasi masalah, maka peneliti 

merumuskan faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat 

kemampuan tawar waria dalam penggunaan kondom.  

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

      Menganalisis faktor pendorong dan penghambat kemampuan tawar waria 

dalam penggunaan kondom sebagai upaya penanggulangan HIV-AIDS. 

1.4.2 Tujuan khusus 

a. Mendeskripsikan karakteristik waria di Perwakos yamg meliputi umur, 

pendidikan, masa kerja sebagai PSK. 

b. Mendeskripsikan predisposing factors yang meliputi pengetahuan mengenai 

HIV-AIDS dan manfaat penggunaan kondom, sikap, dan persepsi. 

c. Mendeskripsikan enabling factors yaitu ketersediaan kondom di Perwakos. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT KEMAMPUAN.... SEPTIANA NINGTIYAS



12 

 

 

d. Mendeskripsikan reinforcing factors yang meliputi dukungan Perwakos, 

dukungan pasangan tetap, dukungan pelanggan dan dukungan petugas 

kesehatan. 

e. Menganalisis predisposing, enabling, reinforcing factors yang menjadi 

faktor pendorong dan penghambat kemampuan tawar waria dalam 

penggunaan kondom. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi peneliti 

       Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam bangku 

perkuliahan sehingga ada keselarasan antara teori dan kondisi di lapangan, serta 

memperoleh pengalaman pada saat penelitian. Memperoleh informasi mengenai 

karakteristik salah satu dari kelompok berisiko tinggi HIV-AIDS. 

1.5.2 Bagi instansi terkait 

Sebagai informasi dan masukan kepada instansi berwenang khususnya Dinas 

Kesehatan Kota Surabaya dalam mengambil dan menentukan kebijakan dalam 

upaya pencegahan dan penanggulangan penularan HIV-AIDS pada kelompok 

berisiko tinggi seperti waria. 

Sebagai masukan kepada Perwakos dalam meningkatkan perilaku penggunaan 

kondom dikalangan waria, supaya waria selalu memperhatikan dan menerapkan 

upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS. 
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1.5.3 Bagi Masyarakat 

 Memperoleh hasil penelitian dan sebagai informasi mengenai perilaku waria 

dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di Kota Surabaya, serta 

informasi terkait kelompok berisiko tertular HIV mengenai pengertian, penyebab, 

cara penularan dan cara pencegahan. 
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