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ABSTRAK 
 

 Kota Surabaya sudah termasuk kedalam epidemi HIV terkonsentrasi. Hal ini 
menjadikan populasi umum seperti ibu dan anak berisiko tertular HIV-AIDS. 
Penularan HIV dari ibu ke anak dapat berakibat fatal dan memiliki risiko sebesar 
50%. Untuk mencegah hal tersebut, dilakukan upaya pencegahan penularan HIV 
dari ibu ke anak. Salah satunya dengan melakukan tes HIV pada saat kehamilan. 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor yang mempengaruhi keikutsertaan 
ibu hamil melakukan tes HIV di Kelurahan Sememi dan Kelurahan Kandangan 
Kecamatan Benowo Kota Surabaya. 
 Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan rancangan 
cross sectional. Populasi penelitian adalah 62 ibu hamil di Kelurahan Sememi dan 
Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya. Sampel diambil 
menggunakan simple random sampling dan didapatkan 40 ibu hamil. Variabel 
bebas penelitian ini adalah umur, pekerjaan ibu, pendidikan ibu, pekerjaan suami, 
pendidikan suami, pengetahuan, sikap, sumber informasi, dukungan suami, peran 
petugas kesehatan, dukungan kader. Analisis statistik menggunakan regresi logistik 
sederhana dan berganda dengan tingkat signifikansi α = 5%. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa keikutsertaan ibu hamil dalam 
melakukan tes HIV dipengaruhi oleh peran petugas kesehatan (p value = 0,004 dan 
B = -2,112), sikap (p value = 0,058 dan B = 1,012) dan umur ibu (p value = 0,023 
dan B = 2,459). 
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah ibu hamil yang mendapatkan peran 
petugas kesehatan yang baik, sikap yang positif, dan berumur ≥ 25 tahun lebih 
berpotensi untuk melakukan tes HIV. Oleh karena itu perlu dilakukan penyuluhan 
mengenai HIV-AIDS dan tes HIV agar ibu hamil memiliki sikap positif, 
mengembangkan metode dan teknik konseling yang tepat oleh petugas kesehatan 
sehingga penyampaian informasi menjadi lebih efektif serta mengemas informasi 
menggunakan bahasa yang menarik dan mudah dipahami karena pemahaman ibu 
hamil berbeda berdasarkan umurnya. 
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