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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang dan Identifikasi Masalah 

  Secara global, di dunia diperkirakan 35,3 juta orang hidup dengan Human   

Immunodeficiency Virus/ Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS) 

pada  tahun 2012 (UNAIDS, 2013). Di Indonesia, jumlah kumulatif infeksi HIV 

yang dilaporkan sampai dengan Juni 2014 adalah sebanyak 142.961 orang (Ditjen 

PP & PL Kemenkes RI, 2014). Peningkatan jumlah kasus HIV dan penurunan 

kasus AIDS terjadi karena semakin banyak pasien HIV menerima Antiretroviral 

Therapy (ART), sehingga harapan hidup pasien HIV lebih tinggi dan 

kemungkinan untuk menjadi AIDS semakin kecil (UNAIDS, 2013). 

  Peningkatan jumlah orang dengan HIV/AIDS (ODHA) tentunya juga 

membutuhkan peningkatan pada pelayanan kesehatan HIV/AIDS. Berdasarkan 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

451/Menkes/SK/XII/2012 tentang Rumah Sakit Rujukan bagi ODHA, ada 358 

rumah sakit rujukan pelayanan kesehatan ODHA di Indonesia. Salah satunya 

adalah RSUD Dr. Soetomo Surabaya sebagai pusat rujukan di Jawa Timur dan 

Indonesia bagian timur.  

  Pelayanan HIV/AIDS di RSUD Dr. Soetomo Surabaya dibentuk dalam 

sebuah unit khusus yaitu Unit Perawatan Intermediet Penyakit Infeksi (UPIPI). 

Pelayanan UPIPI meliputi seluruh upaya kesehatan pada umumnya, yaitu upaya 

promotif, pencegahan, penegakan diagnosis, pengobatan dan pelayanan 
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rehabilitatif bagi ODHA.  

 Pelayanan HIV/AIDS di UPIPI RSUD Dr. Soetomo Surabaya secara 

spesifik dibagi ke dalam 3(tiga) jenis pelayanan yaitu: 

1. Pelayanan Voluntary Counseling and Testing (VCT) dan Provider Initiative 

Testing and Counseling (PITC) yang bertujuan untuk menurunkan angka 

kesakitan HIV/AIDS melalui peningkatan mutu konseling dan testing HIV 

sukarela atau inisiatif provider. 

2. Pelayanan Care Support Treatment (CST) yang dilaksanakan dalam bentuk: 

a. Rawat Inap bagi pasien yang keadaannya tidak memungkinkan untuk 

mendapatkan pengobatan rawat jalan.  

b. Rawat Jalan bagi pasien positif HIV/AIDS, yaitu Poli Penyakit Dalam, 

Poli Paru, Poli Neurologi, Poli Kulit dan Kelamin, Poli Mata, Poli Anak, 

Poli Gigi, dan Poli Psikiatri. 

c. Farmasi untuk pengambilan obat Antiretroviral(ARV) dan obat lainnya 

bagi pasien HIV/AIDS 

3. Pelayanan Prevention Mother to Child Transmission (PMTCT) yang 

dikhususkan untuk penanganan ibu hamil dengan HIV/AIDS. 

 Peningkatan jumlah pasien di UPIPI terjadi seiring dengan peningkatan 

jumlah kasus HIV/AIDS yang terdeteksi melalui Pelayanan VCT, PITC, dan 

PMTCT di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Setiap pasien HIV/ AIDS yang telah 

memenuhi syarat akan langsung mendapatkan ART.  

ART harus dilakukan secara rutin dan seumur hidup bagi pasien 

HIV/AIDS untuk menekan replikasi virus sehingga mengurangi terjadinya infeksi 
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oportunistik akibat melemahnya sistem kekebalan tubuh. Namun pada 

pelaksanaannya, pasien seringkali lalai menjalani ART dan tidak hadir untuk 

menjalani pengobatan yang dikenal dengan istilah gagal follow-up.  

Standar pasien HIV/AIDS dengan ART yang gagal follow-up di UPIPI 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh World 

Health Organization(WHO), yaitu sebesar ≤ 20% dari total pasien yang 

seharusnya follow-up selama satu tahun.Distribusi follow-up pasien HIV/AIDS 

dengan ART di UPIPI RSUD Dr. Soetomo Surabaya Berdasarkan Kohort 

Tahunan 2010 – 2013 dapat dilihat pada Tabel 1.1: 

Tabel 1.1  Distribusi Follow-up Pasien HIV/AIDS dengan ART di UPIPI RSUD 
Dr. Soetomo Surabaya Berdasarkan Kohort Tahun 2010 – 2013 

  
 

Keterangan 
Tahun 

Rerata No. 2010 2011 2012 2013 
 N % N % N % N % N % 

1. Total pasien  
HIV/AIDS 
dengan ART 

302 100 384 100 395 100 425 100 377 100 

2. Pasien follow-
up 185 61,3 215 56 257 65,1 286 67,3 236 62,6 

3. Pasien gagal 
follow-up 117 38,7 169 44 138 34,9 139 32,7 141 37,4 

Sumber: Laporan Kohort UPIPI RSUD Dr. Soetomo Surabaya (diolah), Tahun 2010- 2013 

 Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa tingkat gagal follow-up pasien 

HIV/AIDS dengan ART di UPIPI RSUD Dr. Soetomo Surabaya selama tahun 

2010 – 2013 masih melebihi standar yang sudah ditetapkan oleh WHO yaitu  rata-

rata sebesar 37,4%. Gagal follow-up pada Pasien HIV/AIDS dengan ART di 

UPIPI RSUD Dr. Soetomo Surabaya akan menimbulkan berbagai kerugian. Bagi 

pasien, berhenti menjalani ART akan berefek pada memburuknya status 

kesehatan. Sedangkan bagi UPIPI RSUD Dr. Soetomo Surabaya, tingginya gagal 
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follow-up pasien HIV/AIDS dengan ART akan memberikan akibat pada 

rendahnya nilai kinerja program penanggulangan HIV/AIDS. 

 Berdasarkan uraian di atas maka masalah yang diangkat dalam penelitian 

ini adalah tingginya kasus gagal follow-up pasien HIV/AIDS dengan ART di 

UPIPI RSUD Dr. Soetomo Surabaya selama tahun 2010 – 2013, yaitu rata-rata 

sebesar 37,4% setiap tahun. 

1.2  Kajian Masalah 

Tingginya kasus gagal follow-up di UPIPI RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu faktor organisasi, pasien, dan 

lingkungan.  

 

Gambar 1.1 Bagan Kajian Masalah 
 

Faktor penyebab terjadinya gagal follow-up pasien HIV/AIDS dengan 

ART di UPIPI RSUD Dr. Soetomo Surabaya akan diuraikan sebagai berikut: 

Faktor Organisasi
1. Kebijakan Organisasi
2. Struktur Organisasi

Faktor Pasien
1. Karakteristik Demografi
   a. Umur
   b. Jenis Kelamin
   c. Pendidikan
   d. Pekerjaan
   e. Pendapatan
2. Psikografi
   a. Kelas Sosial
   b. Gaya Hidup
   c. Kepribadian
3. Penanggung Biaya 
    Pengobatan
4. Lama ART
5. Pengetahuan tentang 
    HIV/ADS
6. Customer Value

Faktor Lingkungan
1. Sosial
2. Politik
3. Ekonomi
4. HIV/AIDS Related Stigma

Tingginya kasus gagal follow up pasien HIV dengan ART 
di Rawat Jalan UPIPI RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

selama tahun 2010 - 2013, yaitu rata-rata sebesar 37,4%. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS UPAYA PENINGKATAN FOLLOW UP..... YEN YEN WULANDARI



5 
 

1.2.1 Faktor Organisasi 

Faktor organisasi yang dapat mempengaruhi terjadinya gagal follow-up 

pasien HIV/AIDS dengan ART adalah kebijakan organisasi dan struktur 

organisasi di UPIPI RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Kebijakan Rumah Sakit dan 

dukungan penuh manajemen dalam pelayanan penanggulangan HIV/AIDS akan 

mempengaruhi kedatangan pasien untuk berobat. 

Sedangkan struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan 

kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan pembatasan hubungan 

aktivitas dan fungsi. Sehingga dengan demikian struktur organisasi sangat 

berpengaruh terhadap kualitas pelayanan (Godam, 2007). 

1.2.2 Faktor Pasien 

Faktor pasien yang mungkin menyebabkan gagal follow-up adalah 

karakteristik demografi, psikografi, penanggung biaya pengobatan, lama ART, 

pengetahuan tentang HIV/AIDS , dan customer value. 

1. Karakteristik Demografi 

Karakteristik demografi pasien terdiri dari umur, jenis kelamin, 

pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan tempat tinggal pasien. Umur berhubungan 

dengan kematangan seseorang secara fisik dan mental dalam proses pengambilan 

keputusan. Pendidikan dapat mempengaruhi seseorang termasuk juga perilaku 

seseorang akan pola hidup.  

Pekerjaan dan pendapatan berhubungan dengan kemampuan untuk 

membayar pelayanan kesehatan yang akan menentukan kehadiran pasien untuk 

memanfaatkan pelayanan kesehatan. Jarak antara tempat tinggal dengan layanan 
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mempengaruhi gagal follow-up dikarenakan kesulitan yang dirasakan ODHA 

untuk menjangkau layanan yang dirasa jauh,sehingga mereka enggan untuk 

meneruskan terapi. 

2. Psikografi 

Ssegmentasi psikografi membagi pembeli menjadi kelompok berbeda 

berdasarkan pada karakteristik kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Kelas 

sosial dan gaya hidup akan mempengaruhi pemilihan pasien terhadap pelayanan 

kesehatan yang diinginkan (Kotler and Armstrong, 2008). 

3. Penanggung Biaya Pengobatan 

Berdasarkan hasil riset pemasaran di UPIPI RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

pada tahun 2014, sebagian besar pasien menanggung biaya pengobatan sendiri 

yaitu sebesar 82,6%. Sedangkan yang ditanggung oleh asuransi adalah sebanyak 

23,3%. Pasien dengan asuransi akan cenderung lebih tidak kawatir terhadap 

pembayaran dan lebih rutin datang. 

4. Lama ART 

Lamanya konsumsi ARV tentunya akan membawa kejenuhan bagi pasien. 

Berdasarkan hasil riset pemasaran yang dilakukan di Rawat Jalan  UPIPI RSUD 

Dr. Soetomo Surabaya pada tahun 2013, sebanyak 56,7% pasien mengkonsumsi 

ARV lebih dari satu tahun dan tidak rutin datang. 

5. Pengetahuan Pasien tentang HIV/AIDS 

Pengetahuan HIV sangat dibutuhkan oleh ODHA untuk mendapatkan 

dukungan emosional dan dukungan praktis agar pasien datang untuk berobat 

(Yayasan Spiritia, 2011). 
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6. Customer Value 

Customer value atau yang disebut juga dengan nilai pelanggan adalah 

selisih antara manfaat yang diperoleh pelanggan dari menggunakan produk dan 

biaya untuk mendapatkan produk tersebut. Nilai pelanggan akan menyebabkan 

kepuasan pada setiap jenjang nilai.  

Tingkat persepsi tentang nilai yang tinggi akan menghasilkan kepuasan 

dan loyalitas pelanggan. Semakin tinggi persepsi nilai yang dirasakan oleh 

pelanggan maka semakin besar kemungkinan terjadinya hubungan atau transaksi 

(Kotler and Armstrong, 2008). 

1.2.3 Faktor Lingkungan 

1. Sosial 

Lingkungan sosial merupakan sebuah hubungan yang didalamnya terdapat 

interaksi antara masyarakat dan lingkungannya. Sikap yang ditunjukkan oleh 

masyarakat terhadap lingkungannya biasanya dipengaruhi oleh nilai sosial yang 

ada. 

2. Politik 

Politik mampu untuk mempengaruhi lembaga pemerintah dalam 

pengambilan keputusan mereka, khususnya di UPIPI RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya yang merupakan instansi milik pemerintah. 

3. Ekonomi 

Masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah lebih memprioritaskan 

kebutuhan dasar untuk hidup dibandingkan akses menuju ke pelayanan kesehatan 

dan akses untuk memperoleh informasi mengenai kesehatan.  
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4. HIV/AIDS Related Stigma 

Bagi ODHA, respon dalam menanggapi stigma termasuk, menunda atau 

tidak mengikuti pengobatan dan berpotensi tidak mengadopsi perilaku 

pencegahan (Ekstrand, 2006). Stigma HIV/AIDS dianggap sebagai penghalang 

utama untuk respon yang efektif terhadap epidemi HIV/AIDS.  Mahajan et al 

(2008) menyatakan bahwa stigma adalah konvergensi dari labeling, stereotyping, 

separating and status loss, dan discrimination. Sering terjadi, lembaga yang 

diharapkan memberikan perawatan dan dukungan, pada kenyataannya merupakan 

tempat pertama ODHA mengalami stigma dan diskriminasi (Yusnita, 2012). 

Berdasarkan uraian kajian masalah, ada banyak faktor yang kemungkinan 

menyebabkan terjadinya masalah gagal follow-up pada pasien HIV/AIDS dengan 

ART di UPIPI RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Namun, penelitian ini akan fokus 

kepada aspek lama ART , pengetahuan tentang HIV/AIDS, HIV/AIDS Related 

Stigma, dan customer value. Pemilihan fokus penelitian tersebut dengan 

pertimbangan bahwa pada penelitian sebelumnya di UPIPI RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya, karakteristik pasien tidak berpengaruh terhadap kepatuhan berobat 

pasien yang erat kaitannya dengan follow-up. Namun peneliti ingin mengetahui 

pengaruh lama ART dan pengetahuan pasien tentang HIV/AIDS terhadap 

HIV/AIDS related stigma, customer value, dan  follow-up.   

HIV/AIDS selalu identik dengan adanya stigma karena penularannya yang 

sebagian besar melalui perilaku yang dianggap bertentangan dengan norma yang 

ada di masyarakat. Sedangkan pelayanan kesehatan dalam memberikan 

pelayanannya harus berfokus pada nilai yang dirasakan  pasien. Semakin tinggi 
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nilai yang dirasakan semakin besar kemungkinan pasien tersebut akan terus 

memanfaatkan pelayanan kesehatan yang diberikan. Sehingga dengan mengetahui 

nilai dan stigma yang dirasakan pasien, diharapkan dapat disusun rekomendasi 

upaya peningkatan follow-up pasien di UPIPI RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan kajian dan batasan masalah maka diperoleh rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh faktor pasien (lama ART dan pengetahuan tentang 

HIV/AIDS) terhadap HIV/AIDS related stigma, customer value, dan follow-up 

pasien HIV/AIDS dengan ART di UPIPI RSUD Dr. Soetomo Surabaya? 

2. Bagaimana pengaruh HIV/AIDS related stigma terhadap customer value 

pasien HIV/AIDS dengan ART di UPIPI RSUD Dr. Soetomo Surabaya? 

3. Bagaimana pengaruh HIV/AIDS related dan customer value terhadap follow-

up pasien HIV/AIDS dengan ART di UPIPI RSUD Dr. Soetomo Surabaya? 

4. Bagaimana upaya peningkatan follow-up pasien HIV/AIDS dengan ART di 

UPIPI RSUD Dr. Soetomo Surabaya berdasarkan hasil analisis HIV/AIDS 

related stigma dan customer value? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1. Tujuan Umum 

Menyusun rekomendasi untuk upaya peningkatan follow-up pasien 

HIV/AIDS dengan ART di UPIPI RSUD Dr. Soetomo Surabaya berdasarkan  
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hasil analisis HIV/AIDS related stigma dan customer value 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh faktor pasien (lama ART dan pengetahuan tentang 

HIV/AIDS) terhadap HIV/AIDS related stigma, customer value, dan follow-up 

pasien HIV/AIDS dengan ART di UPIPI RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

2. Menganalisis pengaruh HIV/AIDS related stigma terhadap customer value 

pasien HIV/AIDS dengan ART di UPIPI RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

3. Menganalisis pengaruh HIV/AIDS related dan customer value terhadap follow-

up pasien HIV/AIDS dengan ART di UPIPI RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

4. Menyusun upaya peningkatan follow-up pasien HIV/AIDS dengan ART di 

UPIPI RSUD Dr. Soetomo Surabaya berdasarkan hasil analisis HIV/AIDS 

related stigma dan customer value 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat bagi UPIPI RSUD Dr. Soetomo 

Hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada pihak manajemen 

berupa upaya peningkatan follow-up pasien HIV/AIDS dengan ART di UPIPI 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya sehingga dapat menjadi pedoman strategi 

pemasaran berdasarkan analisis HIV/AIDS related stigma dan customer value. 

Selain itu hasil penelitian ini juga dapat dijadikan dasar untuk pengajuan 
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perbaikan kinerja kepada top management. 

2. Manfaat bagi institusi pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat menambah sumber data dan informasi baru 

mengenai upaya peningkatan follow-up pasien HIV/AIDS dengan ART di UPIPI 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya berdasarkan analisis HIV/AIDS related stigma dan 

customer value. 

3.  Manfaat bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan peneliti mengenai 

HIV/AIDS related stigma dan customer value pada Pasien HIV/AIDS dengan 

ART. 
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