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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

HIV-AIDS masih menjadi masalah kesehatan global di berbagai Negara. 

Menurut estimasi WHO dan UNAIDS, 35 juta orang hidup dengan HIV pada 

akhir tahun 2013. Pada tahun yang sama terdapat 2,1 juta orang terinfeksi HIV 

dan 1,5 juta orang meninggal akibat AIDS (WHO, 2014). Di Indonesia jumlah 

kasus HIV masih termasuk tinggi. Jumlah kasus baru HIV di Indonesia pada tahun 

2012 sebesar 21.511 kasus. Pada tahun 2013 jumlah kasus HIV baru sebesar 

29.037, dan sampai bulan September tahun 2014 jumlah kasus HIV baru sebesar 

22.869 kasus (Ditjen PP dan PL Kemenkes RI, 2014). 

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi penyumbang kasus HIV 

tertinggi di Indonesia dengan jumlah kasus HIV > 440 kasus (Kemenkes, 2013). 

Sampai bulan September tahun 2014, provinsi Jawa Timur menduduki peringkat 

kedua dengan jumlah kumulatif kasus HIV sebesar 19.249 kasus dan jumlah 

kumulatif AIDS sebesar 8.976 kasus (Ditjen PP dan PL Kemenkes RI, 2014). Jika 

dilihat berdasarkan jenis pekerjaannya, Ibu Rumah Tangga (IRT) menduduki 

peringkat kedua dengan jumlah kasus AIDS sebesar 2.118 kasus (KPAP, 2014). 

Surabaya merupakan salah satu kota dengan jumlah kasus HIV-AIDS 

tertinggi di Jawa Timur. Kasus HIV-AIDS di Surabaya cenderung mengalami 

peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2012 di Kota Surabaya ditemukan 981 kasus 

HIV baru dan 138 kasus AIDS baru sedangkan pada tahun 2013 ditemukan 1.278 

kasus HIV baru dan 340 kasus AIDS baru (Profil Dinkes Provinsi Jatim, 2012 dan 
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2013). Sampai bulan September 2014, jumlah kasus AIDS di kota Surabaya 

sebanyak 2030 kasus (KPAP Jatim, 2014). Jumlah kasus HIV-AIDS tersebut 

sesungguhnya jauh lebih sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah kasus yang 

sebenarnya terjadi. 

Faktor risiko atau cara penularan kasus HIV-AIDS tertinggi terjadi melalui 

hubungan seksual lawan jenis (heteroseksual) sebesar 78%, diikuti penggunaan 

alat suntik secara bergantian sebesar 9,3%, hubungan sejenis melalui Lelaki Seks 

dengan Lelaki (LSL) sebesar 4,3%, dan penularan dari ibu ke anak (perinatal) 

sebesar 2,6% (Kemenkes, 2013). Di Jawa Timur penularan HIV dari ibu ke anak 

pada tahun 2012 sebesar 3,04% dan mengalami peningkatan pada tahun 2013 

sebesar 3,58% (Dinkes Jatim, 2013). 

Penularan HIV dari ibu ke anak (perinatal) merupakan masalah yang 

serius dan dapat berakibat fatal. Hal ini karena tanpa adanya upaya pencegahan 

serta pengobatan yang tepat dan sedini mungkin, setengah dari anak yang 

terinfeksi HIV akan meninggal sebelum ulang tahun yang kedua. Di Negara 

Berkembang risiko penularan HIV dari ibu ke anak masih sebesar 20-50%. 

Penularan tersebut dapat terjadi pada masa kehamilan sebesar 5-10%, saat 

persalinan sebesar 10-20% dan selama menyusui sebesar 5-20%. Untuk mencegah 

hal tersebut, dilakukan upaya pencegahan penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA) 

atau Prevention of Mother to Child HIV Transmission (PMTCT) (Kemenkes, 

2014).  

Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA) terbukti sangat 

efektif dalam mencegah penularan HIV dari ibu ke anak. Di Negara Maju, risiko 
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penularan HIV dari ibu ke anak dapat ditekan hingga < 2% karena adanya 

intervensi PPIA dengan layanan optimal. Pencegahan penularan HIV dari Ibu ke 

Anak (PPIA) dilakukan dengan menawarkan semua ibu hamil untuk melakukan 

tes HIV. Penawaran tes HIV pada ibu hamil dilakukan ketika ibu hamil 

melakukan kunjungan antenatal pertama (K1) hingga menjelang persalinan. Hal 

ini merupakan wujud layanan integrasi antara Pencegahan Penularan HIV dari Ibu 

ke Anak (PPIA) dengan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Adanya program 

tersebut, diharapkan agar semua ibu hamil dapat melakukan tes HIV sehingga 

dapat dilakukan upaya pencegahan sedini mungkin (Kemenkes, 2014).  

Terdapat perbedaan tes HIV pada ibu hamil masa dahulu dan masa 

sekarang. Tes HIV pada ibu hamil pada masa dahulu diprioritaskan hanya untuk 

faktor risiko yang diperkirakan berisiko dengan melalui klinik VCT yang bersifat 

sukarela. Sedangkan tes HIV pada ibu hamil pada saat ini wajib ditawarkan 

kepada semua ibu hamil oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan 

terutama untuk daerah dengan epidemi HIV meluas dan terkonsentrasi. Surabaya 

merupakan salah satu pilot projek pusat selain Papua dan Bandung. Hal ini karena 

Surabaya sudah termasuk kedalam epidemi HIV terkonsentrasi yaitu prevalensi 

HIV pada populasi berisiko sudah mencapai >10% dan apabila prevalensi HIV 

pada ibu hamil sudah mencapai >1% maka akan memasuki kategori epidemi HIV 

meluas sehingga populasi umum seperti ibu dan anak rentan tertular HIV-AIDS.  

Berdasarkan data PPIA Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sampai 

bulan November 2014, dari 898.319 sasaran ibu hamil sebanyak 379.388 ibu 

hamil (42,23%) telah melakukan kunjungan antenatal (K1). Ibu hamil yang 
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ditawarkan tes HIV sebesar 235.747 ibu hamil (61,33%) dari target sebesar 

384.399 ibu hamil. Ibu hamil yang telah melakukan tes HIV hanya sebesar 7,01% 

atau 16.522 ibu hamil sehingga masih banyak ibu hamil yang status HIVnya 

belum diketahui. Berdasarkan data tersebut diketahui terdapat 50 ibu hamil yang 

positif HIV, namun hasil tersebut masih dapat lebih banyak lagi karena ibu hamil 

yang melakukan tes HIV masih sedikit. 

Berdasarkan data PPIA pada bulan Januari sampai Mei tahun 2014 di Kota 

Surabaya, pencapaian ibu hamil yang dites HIV pada bulan Januari sebesar 

20,23%, bulan Februari sebesar 31,03%, bulan Maret sebesar 30,32%, bulan April 

sebesar 36,60%, bulan Mei sebesar 44,13%. Rata-rata pencapaian tes HIV pada 

ibu hamil selama bulan Januari sampai Mei pada tahun 2014 sebesar 32,59%. 

Berdasarkan tes HIV pada ibu hamil yang dilakukan pada bulan Januari sampai 

Mei tahun 2014 terdapat 10 ibu hamil yang positif HIV. 

Berdasarkan data tersebut, masih banyak ibu hamil yang belum dites HIV 

sehingga risiko penularan HIV pada ibu ke anak masih tinggi. Untuk itu perlu 

dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap keikutsertaan ibu hamil melakukan tes HIV agar nantinya dapat 

ditemukan upaya atau solusi agar semua ibu hamil dapat melakukan tes HIV.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Surabaya merupakan salah satu kota yang termasuk kedalam epidemi HIV 

terkonsentrasi. Hal ini karena prevalensi HIV pada kelompok PSK (Pekerja Seks 

Komersial) sudah menunjukkan angka > 5% secara konsisten atau sebesar 12,5% 
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sehingga menjadikan populasi umum seperti ibu dan anak berisiko tertular HIV-

AIDS. Penularan HIV tersebut dapat ditularkan melalui pelanggan PSK (Pekerja 

Seks Komersial) sebagai perantara. (Profil Dinkes Provinsi Jatim, 2013) 

Ibu dan anak menjadi populasi yang berisiko tertular HIV-AIDS. Hal ini 

karena ibu dapat tertular HIV dari pasangannya. Apabila ibu tertular HIV dari 

pasangannya dan mengalami kehamilan, maka risiko penularan HIV ke anak 

menjadi lebih besar. Untuk mencegah hal tersebut dilakukan upaya pencegahan 

penularan HIV dari ibu ke anak, salah satunya dengan melakukan tes HIV. Tes 

HIV ditawarkan kepada semua ibu hamil yang berada di Kota Surabaya melalui 

antenatal care (K1). Hal tersebut dilakukan agar semua ibu hamil dapat 

melakukan tes HIV untuk mengetahui status HIVnya. 

Puskesmas Sememi Kecamatan Benowo merupakan salah satu Puskesmas 

di kota Surabaya yang menjadi salah satu pilot projek dalam upaya pencegahan 

penularan HIV dari Ibu ke Anak. Berdasarkan data Puskesmas Sememi pada 

tahun 2013, hanya terdapat 26,54% ibu hamil yang sudah melakukan tes HIV. 

Berdasarkan angka tersebut, terdapat 1 kasus ibu hamil yang positif HIV di 

Kelurahan Sememi dan 1 kasus terdapat di Kelurahan Klakahrejo (sekarang 

bergabung dengan Kelurahan Kandangan). Pada tahun 2014, sebesar 40,34% ibu 

hamil sudah melakukan tes HIV. Pada bulan Januari sampai Maret 2015, terdapat 

44,01% ibu hamil yang telah melakukan tes HIV. 

Berdasarkan data tersebut, pencapaian tes HIV pada ibu hamil di 

Puskesmas Sememi cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2013 sampai 

Maret 2015 tetapi jumlah ibu hamil yang belum dites masih banyak karena target 
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pada tahun 2015 sebesar 60% untuk Kabupaten/Kota dengan epidemi 

terkonsentrasi (Kemenkes, 2013) sehingga potensi penularan HIV dari ibu ke anak 

masih tinggi. Di wilayah kerja Puskesmas Sememi, jumlah ibu hamil terbanyak 

terdapat di Kelurahan Sememi dan Kelurahan Kandangan. Di kedua Kelurahan 

tersebut pernah terdapat lokalisasi yang menjadi sumber penularan HIV-AIDS. 

Pada tahun 2014, jumlah ibu hamil di Kelurahan Sememi yang sudah melakukan 

tes HIV sebanyak 51,66% sedangkan di Kelurahan Kandangan jumlah ibu hamil 

yang sudah melakukan tes HIV sebanyak 33,75%. 

Keikutsertaan ibu hamil untuk melakukan tes HIV pengaruhi oleh 

beberapa faktor. Berdasarkan teori Lawrence Green (1980) dalam buku 

Notoatmodjo menjelaskan bahwa faktor perilaku kesehatan dipengaruhi oleh 3 

faktor utama yaitu faktor predisposing atau faktor yang mempredisposisi 

terjadinya perilaku seseorang, faktor enabling atau faktor yang memungkinkan 

perilaku, dan faktor reinforcing atau faktor yang mendorong terjadinya perilaku. 

 Berdasarkan penelitian Arniti (2014) didapatkan hasil bahwa faktor yang 

berhubungan secara signifikan dengan penerimaan tes HIV pada ibu hamil yaitu 

dukungan suami atau keluarga, dan pekerjaan ibu. Penelitian Asmauryanah (2014) 

juga didapatkan hasil bahwa peran atau dukungan suami memiliki hubungan yang 

bermakna terhadap pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi. Selain peran 

suami, terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan, sikap dan peran 

petugas kesehatan dengan upaya ibu hamil dalam pencegahan penularan HIV ke 

bayi. 
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Penelitian Mulyanti (2012) menunjukkan bahwa sumber informasi tentang 

HIV-AIDS memiliki hubungan dengan perilaku ibu hamil dalam pemeriksaan 

HIV. Penelitian Titi, dkk (2012) mendapatkan hasil bahwa pengetahuan, 

dukungan suami, dukungan bidan, dukungan kader berhubungan dengan perilaku 

ibu hamil untuk tes HIV. Selain faktor tersebut, faktor lain yang mungkin 

berpengaruh terhadap keikutsertaan ibu hamil melakukan tes HIV yaitu umur ibu, 

pekerjaan suami, pendidikan suami dan pendidikan ibu.   

Berdasarkan penjelasan dari beberapa penelitian tersebut, maka faktor 

yang berhubungan dengan keikutsertaan ibu hamil untuk melakukan tes HIV 

adalah faktor predisposing (pengetahuan, sikap, karakteristik responden yang 

meliputi pekerjaan ibu, umur ibu, pendidikan ibu, pekerjaan suami, pendidikan 

suami), faktor enabling (sumber informasi), dan faktor reinforcing (dukungan 

suami, peran petugas kesehatan, dukungan kader). Berdasarkan hal tersebut maka 

peneliti ingin meneliti pengaruh faktor tersebut terhadap keikutsertaan ibu hamil 

melakukan tes HIV di Kelurahan Sememi dan Kelurahan Kandangan Kecamatan 

Benowo Kota Surabaya.  

 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan faktor yang berhubungan dengan keikutsertaan ibu hamil 

dalam melakukan tes HIV, variabel yang akan diteliti yaitu faktor predisposing 

(pengetahuan, sikap, karakteristik responden yang meliputi umur ibu, pekerjaan 

ibu, pendidikan ibu, pekerjaan suami, pendidikan suami), faktor enabling (sumber 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEIKUTSERTAAN IBU HAMIL 
MELAKUKAN TES HIV DI KELURAHAN SEMEMI DAN KELURAHAN 
KANDANGAN KECAMATAN BENOWO KOTA SURABAYA

RECHY BANGKIT SAPUTRA



8 
 

informasi) dan faktor reinforcing (dukungan suami, peran petugas kesehatan, 

dukungan kader). Variabel tersebut akan diuji pengaruhnya terhadap keikutsertaan 

ibu hamil dalam melakukan tes HIV. Penelitian ini ditujukan pada ibu hamil di 

Kelurahan Sememi dan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota 

Surabaya. 

1.3.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Adakah pengaruh faktor 

predisposing (pengetahuan, sikap, umur ibu, pekerjaan ibu, pendidikan ibu, 

pekerjaan suami, pendidikan suami), faktor enabling (sumber informasi), dan 

faktor reinforcing (dukungan suami, peran petugas kesehatan, dukungan kader) 

terhadap keikutsertaan ibu hamil melakukan tes HIV di Kelurahan Sememi dan 

Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya ?”. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

Menganalisis faktor yang mempengaruhi keikutsertaan ibu hamil 

melakukan tes HIV di Kelurahan Sememi dan Kelurahan Kandangan Kecamatan 

Benowo Kota Surabaya. 

1.4.2 Tujuan khusus 

Tujuan khusus dalam  penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi faktor predisposing (pengetahuan, sikap, karakteristik 

responden yang meliputi umur ibu, pekerjaan ibu, pendidikan ibu, 

pekerjaan suami, pendidikan suami) pada keikutsertaan ibu hamil dalam 
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melakukan tes HIV di Kelurahan Sememi dan Kelurahan Kandangan 

Kecamatan Benowo Kota Surabaya. 

2. Mengidentifikasi faktor enabling (sumber informasi) pada keikutsertaan 

ibu hamil dalam melakukan tes HIV di Kelurahan Sememi dan Kelurahan 

Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya. 

3. Mengidentifikasi faktor reinforcing (dukungan suami, peran petugas 

kesehatan, dukungan kader) pada keikutsertaan ibu hamil dalam 

melakukan tes HIV di Kelurahan Sememi dan Kelurahan Kandangan 

Kecamatan Benowo Kota Surabaya. 

4. Menganalisis pengaruh faktor predisposing (pengetahuan, sikap, 

karakteristik responden yang meliputi umur ibu, pekerjaan ibu, pendidikan 

ibu, pekerjaan suami, pendidikan suami) terhadap keikutsertaan ibu hamil 

dalam melakukan tes HIV di Kelurahan Sememi dan Kelurahan 

Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya. 

5. Menganalisis pengaruh faktor enabling (sumber informasi) terhadap 

keikutsertaan ibu hamil dalam melakukan tes HIV di Kelurahan Sememi 

dan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya. 

6. Menganalisis pengaruh faktor reinforcing (dukungan suami, peran petugas 

kesehatan, dukungan kader) terhadap keikutsertaan ibu hamil dalam 

melakukan tes HIV di Kelurahan Sememi dan Kelurahan Kandangan 

Kecamatan Benowo Kota Surabaya. 
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1.5 Manfaaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat bagi Peneliti 

Peneliti memperoleh hasil faktor yang berpengaruh terhadap keikutsertaan 

ibu hamil melakukan tes HIV di Kelurahan Sememi dan Kelurahan Kandangan 

Kecamatan Benowo Kota Surabaya. Penelitian ini juga bermanfaat untuk 

mengaplikasikan ilmu dan teori yang didapat di bangku perkuliahan ke dalam 

penelitian. 

1.5.2 Manfaat bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi maupun acuan untuk 

penelitian selanjutnya terutama mengenai masalah keikutsertaan ibu hamil 

melakukan tes HIV. 

1.5.3 Manfaat  bagi Instansi 

Hasil penelitian dapat dijadikan informasi maupun gambaran serta dapat 

dijadikan masukan bagi instansi terkait di bidang kesehatan khususnya dalam hal 

ini Puskesmas Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya tentang faktor yang 

mempengaruhi keikutsertaan ibu hamil melakukan tes HIV sehingga dapat 

dilakukan upaya preventif maupun promotif agar semua ibu hamil terutama di 

Kelurahan Sememi dan Kelurahan Kandangan dapat melakukan tes HIV. 

1.5.4 Manfaat bagi Masyarakat  

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat khususnya bagi ibu 

hamil mengenai faktor yang mempengaruhi keikutsertaan ibu hamil melakukan tes 

HIV. 
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