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MOTTO 

“If you wanna make your dreams come true, you must work hard for it. 

It don’t come to easy, in live you have to work! 

When you say “oh something wrong”,  

Don’t put yourself down, motivate yourself, keep yourself up,  

and ready for any challenge.” 
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ABSTRACT 

THE CORRELATION BETWEEN RISK PERCEPTION, OUTCOME 

EXPECTANCIES AND TASK SELF-EFFICACY WITH ADHERENCE OF 

PEOPLE LIVING WITH HIV/AIDS (PLWHA) IN ANTIRETROVIRAL 

THERAPY IN PUSKESMAS DUPAK SURABAYA 

Descriptive correlational 

By: Dwi Ayu Lestari 

Introduction: The prevalence of adherence of people living with HIV/AIDS 

(PLWHA) in antiretroviral therapy in indonesia is low. This low level of 

adherence indicates that many PLWHA are not adherent to antiretroviral therapy, 

it caused by many factors, one of those factors is motivation. Motivation in 

PLWHA is influenced by risk perception, outcome expectancies and task self-

efficacy. This research was aimed to explain correlation between risk perception, 

outcome expectancies and task self-efficacy with adherence of People Living with 

HIV/AIDS in Antiretroviral Therapy. Method: The design of this research was 

descriptive correlational. The population were 35 people living with HIV/AIDS. 

The sample were 30 people living with HIV/AIDS choosed by purposive 

sampling. The independent variable of this research were risk perception, outcome 

expectancies and task self-efficacy, and the dependent variable was adherence of 

people living with HIV/AIDS in antiretroviral therapy. This research instrument 

used demography data, perception questionnaire, outcome expectations 

questionnaire, HIV-Adherence Self-Efficacy Scale (HIV-ASES) and adherence of 

antiretroviral therapy questionnaire. Data were analyzed using spearman-rho test 

with level of significance ≤0,05. Result and analysis: The result showed that 

there was significant correlation between risk perception (p=0,001), outcome 

expectancies (p=0,005) and task self-efficacy (p=0,000) had correlation with 

adherence of people living with HIV/AIDS in antiretroviral therapy. Discussion: 

It could be concluded that task self-efficacy has the strongest correlation in 

adherence of people living with HIV/AIDS in antiretroviral therapy. Further 

research is expected to improve data collection procedure by adding interview 

method, especially in adherence of antiretroviral therapy questionnaire. 

Keywords : HIV/AIDS, risk perception, outcome expectancies, task self-efficacy, 

adherence in antiretroviral therapy 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penggunaan antiretroviral (ARV) pada pasien dengan hasil tes HIV positif 

merupakan upaya untuk memperpanjang umur harapan hidup penderita 

HIV/AIDS yang dikenal dengan istilah ODHA (orang dengan HIV/AIDS). 

Prevalensi kepatuhan ODHA dalam menjalani terapi antiretroviral di negara 

berkembang termasuk Indonesia masih rendah yaitu berada di bawah 95% sekitar 

45%-70% (Wasti et al. 2012). Alasan yang paling sering ditemui dalam kegagalan 

terapi antiretroviral adalah rendahnya kepatuhan terapi pasien HIV/AIDS (Coffey 

& Volberding 2012). Kepatuhan merupakan salah satu indikator keberhasilan 

dalam terapi antiretroviral (ART). Kepatuhan dan kesinambungan dalam 

menjalani ART lebih menekankan pada peran dan kesadaran pasien (bukan hanya 

mengikuti perintah dokter), dengan dibantu dokter atau petugas kesehatan, 

pendamping dan ketersediaan obat (Kemenkes RI 2011).  

Berdasarkan laporan global dari UNAIDS (2016), bahwa hingga Juni 2016 

terdapat sekitar 18,2 juta ODHA yang mengakses ART, dimana mengalami 

kenaikan dari 15,8 juta pada bulan Juni 2015 dan 7,5 juta pada tahun 2010 di 

dunia. Hasil Laporan Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI sampai 

dengan Desember 2016, jumlah kumulatif ODHA yang masuk Perawatan 

sebanyak 236.933 orang, memenuhi syarat untuk ART sebanyak 181.169 orang, 

kemudian jumlah ODHA yang pernah mulai ART sebanyak 149.754 orang, 

sedangkan yang saat ini masih on ART sebanyak 77.748 orang (Kemenkes RI 

2016). Surabaya merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur dengan beban
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epidemi HIV yang tinggi, dimana penemuan kasus HIV sampai dengan tahun 

2016 sebanyak 951 orang, sedangkan jumlah kumulatif AIDS sebanyak 2.167 

orang. Puskesmas Dupak Surabaya merupakan salah satu puskesmas dengan 

jumlah epidemi tertinggi ke lima di Surabaya dengan jumlah kasus HIV+ sampai 

dengan 2016 sebanyak 21 orang. Puskesmas Dupak Surabaya memiliki program 

pelayanan terkait HIV yaitu HCT (HIV Counseling Test) yang meliputi VCT dan 

PITC, PMTC, satelit ARV dan home day care untuk penderita HIV. Puskesmas 

Dupak juga memiliki program pemberian perawatan, dukungan dan 

pendampingan (PDP) atau Care Support and Treatment (CST). 

Berdasarkan wawancara studi pendahuluan terhadap penanggung jawab 

program HIV/AIDS di Puskesmas Dupak Surabaya didapatkan hasil bahwa 

jumlah kasus HIV+ yang ditemukan sampai dengan April 2017 sebanyak 35 kasus 

(Perempuan 15 kasus, laki-laki 20 kasus), yang merupakan kasus limpahan dari 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Dari 35 kasus tersebut, peneliti melakukan 

penilaian kepatuhan ART menurut Chalker et al. (2009) menggunakan metode 

patient attendance based defaulting measures dengan menghitung jumlah presensi 

pasien yang tidak datang pada pertemuan dan tidak hadir hingga 30 hari 

setelahnya untuk pengambilan ARV. Peneliti menerapkan metode tersebut dengan 

mengumpulkan data kunjungan ODHA yang diperoleh dari penanggung jawab 

program HIV selama 12 bulan, yang dimulai dari bulan April 2016 sampai Maret 

2017. Dari penilaian kepatuhan tersebut didapatkan hasil tingkat kepatuhan 

pengobatan ARV ≥ 95% berjumlah 16 orang (46%) dan tingkat kepatuhan <95% 

berjumlah 19 orang (54%). 
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Berdasarkan hasil wawancara terstruktur yang dilakukan peneliti terhadap 5 

responden pada tanggal 2 sampai 7 Mei 2017 di Puskesmas Dupak Surabaya, 3 

dari 5 responden mengatakan kadang-kadang pernah lupa minum ARV selain itu 

beberapa kali telat minum ARV dalam hitungan jam. Sedangkan 2 dari 5 

responden lainnya mengatakan sangat rutin minum ARV dan tidak pernah telat. 

Dari ke 5 responden sangat berharap bahwa terapi ARV yang sekarang mereka 

jalani dapat memberi dampak yang baik bagi kesehatannya serta dapat 

meningkatkan kualitas hidup meskipun prosesnya membutuhkan waktu yang lama 

dan berkelanjutan. Responden juga memahami bahwa ada resiko yang 

ditimbulkan apabila tidak patuh terhadap terapi pengobatan seperti resisten 

terhadap obat dan nantinya bisa timbul infeksi. Meskipun demikian, kelima 

responden masih membutuhkan monitoring dari petugas kesehatan agar dapat 

meningkatkan kepatuhannya dalam menjalani terapi antiretroviral. Dari hasil studi 

pendahuluan yang didapatkan menunjukkan bahwa untuk mempertahankan 

bahkan meningkatkan kepatuhan dalam terapi antiretroviral juga diperlukan 

pandangan ODHA mengenai risk perception, outcome expectancies dan task self-

efficacy. 

HIV/AIDS merupakan salah satu masalah kesehatan global yang sangat 

memerlukan perhatian, dikarenakan frekuensi dan tingkat kematian yang tinggi. 

Penyakit ini telah tersebar secara luas hampir di seluruh negara di berbagai 

belahan bumi. Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah suatu virus yang 

dapat menurunkan kekebalan tubuh manusia. Sedangkan Acquired Immuno 

Deficiency Syndrome (AIDS) merupakan tahap akhir dari penyakit yang 

disebabkan oleh HIV. Menurunnya kekebalan tubuh mengakibatkan penderita 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA RISK ... DWI AYU LESTARI



4 
 

 

sangat mudah terkena berbagai penyakit infeksi (infeksi oportunistik) yang dapat 

berakibat fatal (Kemenkes RI 2014). Terapi yang tersedia bagi pasien HIV/AIDS 

adalah terapi Antiretroviral. Sejak ditemukan pada tahun 1996, penggunaan obat 

Antiretroviral (ARV) hingga saat ini sudah memberikan dampak yang sangat 

signifikan dalam upaya pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS serta menekan 

epidemi HIV/AIDS di banyak negara. Menurut Ditjen PP & PL Kementerian 

Kesehatan RI (2011), syarat penderita HIV/AIDS dapat memulai terapi 

antiretroviral adalah sebelum  jumlah CD4 < 350 sel/mm³ (dengan beban RI 

2011). Pengobatan ARV terbukti berperan dalam pencegahan penularan HIV, 

karena obat ARV memiliki mekanisme kerja mencegah replikasi virus yang 

secara bertahap menurunkan jumlah virus HIV dalam darah dan meningkatkan 

jumlah CD4 pada tubuh penderita. Hal ini dapat mencegah terjadinya infeksi 

oportunistik pada pasien (Fletcher & Kakuda 2005). Meskipun ARV belum bisa 

menyembuhkan secara total, disamping itu juga menambah tantangan dalam hal 

efek samping serta resistensi kronis terhadap obat, namun sejauh ini dapat 

menurunkan angka kematian dan kesakitan, peningkatan kualitas hidup ODHA, 

dan meningkatkan harapan masyarakat sehingga saat ini HIV/AIDS dapat 

diterima sebagai penyakit yang dapat dikendalikan dan tidak lagi dianggap 

sebagai penyakit yang menakutkan (Departemen Kesehatan RI 2007).  

Beberapa penelitian telah mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor 

yang mendorong ODHA untuk patuh terhadap terapi antiretroviral. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Mahardining (2010), mengungkapkan bahwa 

terdapat hubungan antara pengetahuan, motivasi dan dukungan keluarga dengan 

kepatuhan ART pada ODHA. Hasil tersebut diperkuat dengan penelitian Sulasmi 
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dan Tambing (2005), yang menyatakan ada hubungan antara motivasi klien 

dengan program pengobatan. Aspek-aspek motivasi meliputi memiliki sikap 

positif, berorientasi pada pencapaian suatu tujuan dan kekuatan yang mendorong 

pasien. Motivasi sangat diperlukan dalam menjalankan kepatuhan terapi ARV, 

karena tanpa adanya motivasi, terapi ARV tidak dapat dilanjutkan (Nursalam & 

Kurniawati 2007). Hal ini sesuai dengan konsep HAPA (Health Action Process 

Approach) bahwa untuk merubah perilaku seseorang dapat dilakukan dengan 

meningkatkan motivasi melalui motivational phase untuk membentuk niat 

menjadi action. Meningkatkan motivasi berdasarkan teori HAPA (Health Action 

Process Approach) merupakan cara yang tepat untuk meningkatkan status 

kepatuhan ODHA dalam menjalani terapi antiretroviral. Health Action Process 

Approach merupakan suatu teori yang dikembangkan oleh Schwarzer (1992), 

dimana HAPA adalah pendekatan sosial-kognisi dari perilaku kesehatan yang 

menunjukkan bahwa perilaku kesehatan merupakan suatu proses dari fase 

motivasi dan fase kehendak.  

HAPA memiliki kelebihan dibandingkan teori yang lain, karena HAPA 

bukan saja menjelaskan bagaimana proses peningkatan motivasi untuk 

pembentukan niat, tetapi juga menjelaskan bagaimana cara mempertahankan 

perilaku kesehatan yang sudah terbentuk. HAPA dapat diterapkan untuk 

meningkatkan kesehatan dan pencegahan perilaku atau gaya hidup beresiko, dan 

perilaku adiktif. HAPA akan membantu ODHA untuk membentuk suatu motivasi 

yang berasal dari pandangan mengenai risk perception, outcome expectancies dan 

task self-efficacy untuk berubah dan bagaimana pasien mengambil tindakan 

pencegahan dengan peningkatan kepatuhan dalam menjalani terapi antiretroviral, 
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serta menjelaskan bagaimana dan mengapa pasien menahan diri dari perilaku 

yang beresiko dan mengadopsi perilaku kesehatan. 

Berdasarkan kronologi masalah yang telah digambarkan di atas, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Hubungan antara risk perception, 

outcome expectancies dan task self-efficacy dengan kepatuhan ODHA dalam 

terapi antiretroviral di Puskesmas Dupak Surabaya”. Peneliti menggunakan 

instrumen penelitian berupa kuesioner. Kuesioner yang digunakan meliputi: (1) 

kuesioner  data demografi, untuk mengetahui data responden; (2) kuesioner 

Persepsi, untuk mengetahui persepsi yang beresiko terkait terapi; (3) kuesioner 

HIV-Adherence Self-efficacy Scale (HIV-ASES), untuk mengetahui task self-

efficacy ODHA terhadap kepatuhan terapi; (4) kuesioner Outcome Expectations, 

untuk mengetahui hasil yang diharapkan dari terapi; dan (5) kuesioner Kepatuhan 

Pengobatan ARV, untuk mengetahui kepatuhan ODHA dalam mengkonsumsi 

antiretroviral (ARV). Sehingga dari kuesioner tersebut diharapkan dapat 

mengetahui hubungan antara risk perception, outcome expectancies dan task self-

efficacy dengan kepatuhan ODHA dalam terapi antiretroviral di Puskesmas Dupak 

Surabaya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara risk perception, outcome expectancies dan 

task self-efficacy dengan kepatuhan ODHA dalam terapi antiretroviral di 

Puskesmas Dupak Surabaya? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan antara risk perception, outcome expectancies dan 

task self-efficacy dengan kepatuhan ODHA dalam terapi antiretroviral di 

Puskesmas Dupak Surabaya. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi karakteristik ODHA dalam terapi antiretroviral di 

Puskesmas Dupak Surabaya. 

2. Menganalisis hubungan antara risk perception dengan kepatuhan 

ODHA dalam terapi antiretroviraldi Puskesmas Dupak Surabaya. 

3. Menganalisis hubungan antara outcome expectancies dengan kepatuhan 

ODHA dalam terapi antiretroviral di Puskesmas Dupak Surabaya. 

4. Menganalisis hubungan antara task self-efficacy dengan kepatuhan 

ODHA dalam terapi antiretroviral di Puskesmas Dupak Surabaya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu keperawatan 

imun dan hematologi terkait HIV/AIDS dengan menjelaskan hubungan antara risk 

perception, outcome expectancies dan task self-efficacy dengan kepatuhan ODHA 

dalam terapi antiretroviral di Puskesmas Dupak Surabaya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi ODHA diharapkan dapat memiliki pandangan mengenai risk 

perception, outcome expectancies dan task self-efficacy, sehingga 
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ODHA dapat mengambil tindakan pencegahan dengan peningkatan 

kepatuhan dalam menjalani terapi antiretroviral. 

2. Bagi petugas kesehatan diharapkan dapat melakukan pengkajian terkait 

risk perception, outcome expectancies dan task self-efficacy dengan 

kepatuhan ODHA dalam terapi antiretroviral. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

rujukan. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep HIV dan AIDS 

 

2.1.1 Pengertian 

 

HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan virus yang menyerang 

sistem kekebalan tubuh, virus ini dapat menyebabkan daya tahan tubuh menjadi 

lemah dalam melawan penyakit oportunistik. HIV dapat berkembang menjadi 

AIDS  (Aquired Immune Deficiency Syndrome) melalui tahap inkubasi yang 

berkisar 2 sampai 15 tahun, tergantung dari daya tahan tubuh penderita (World 

Health Organization 2014).  

Aquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) adalah kumpulan gejala yang 

timbul akibat sistem kekebalan tubuh yang menurun atau melemah disebabkan 

oleh infeksi HIV (Kementerian Kesehatan RI 2014). Virus ini menyerang dan 

merusak sel-sel limfosit CD4+ sehingga kekebalan penderita rusak dan rentan 

terhadap berbagai infeksi. AIDS  ini bukan suatu penyakit saja, tetapi merupakan 

gejala-gejala penyakit yang disebabkan oleh infeksi berbagai jenis 

mikroorganisme seperti infeksi bakteri, virus, jamur, bahkan timbulnya keganasan 

akibat menurunnya daya tahan tubuh penderita (Murtiastutik 2008). 

2.1.2 Etiologi 

 

AIDS disebabkan oleh virus yang disebut HIV, tergolong virus retro yang 

disebut human immunodeficiency virus. Virus ini ditemukan oleh Montagner, 

seorang ilmuan dari Perancis (Institute Pasteur Paris 1983), yang mengisolasi 

virus dari seorang penderita dengan gejala limfadenopati, sehingga saat itu 

dinamakan LAVatau Lymphadenopathy  Associated   Virus (Sudoyoet al. 2009).    
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Badan Kesehatan  Dunia, World Health Organization (WHO) kemudian 

memberikan nama HIV sesuai dengan hasil penemuan International Committee 

on Toxonomy of Viruses pada tahun 1986 (Ratna 2001). 

2.1.3 Patofisiologi  

Ketika HIV memasuki tubuh seseorang, maka tubuh akan terinfeksi virus 

yang dimulai dari mereplikasi diri dalam sel orang tersebut (terutama sel limfosit 

T CD4 dan makrofag). Virus HIV akan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh 

dengan menghasilkan antibodi untuk HIV. Masa antara masuknya infeksi dan 

terbentuknya antibodi yang dapat dideteksi melalui pemeriksaan laboratorium 

adalah selama 2 sampai 12 minggu yang disebut sebagai masa jendela (window 

period). Selama masa jendela pasien sangat infeksius, mudah menularkan kepada 

orang lain, meskipun hasil pemeriksaan laboratoriumnya masih negatif. Hampir 

30-50% orang mengalami masa infeksi akut pada masa infeksius ini, dimana 

tanda dan gejala yang biasanya timbul adalah demam, pembesaran kelenjar getah 

bening, keringat di malam hari, ruam kulit, sakit kepala dan batuk. 

Orang yang terinfeksi HIV dapat tanpa tanda dan gejala (asimtomatik)  

untuk jangka waktu yang cukup panjang bahkan sampai 10 tahun atau lebih. 

Namun orang tersebut dapat menularkan infeksinya kepada orang lain. Untuk 

dapat mengetahui orang tersebut terinfeksi HIV yaitu dengan pemeriksaan 

laboratorium antibodi HIV serum. Setelah jangka waktu tertentu, yang bervariasi 

dari orang ke orang, virus memperbanyak diri secara cepat yang diikuti dengan 

perusakan sel limfosit T CD4 dan sel kekebalan lainnya, sehingga terjadilah gejala 

menurunnya daya tahan tubuh yang progresif. Progresivitas tergantung pada 
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beberapa faktor seperti usia kurang dari 5 tahun atau di atas 40 tahun, infeksi 

lainnya, dan faktor genetik (Kementerian Kesehatan RI 2013). 

2.1.4 Penularan 

HIV berada terutama dalam cairan tubuh manusia. Cairan yang berpotensial 

mengandung HIV adalah darah, cairan sperma, cairan vagina dan air susu ibu 

(Komisi Penanggulangan AIDS 2007). Penularan HIV dapat terjadi melalui 

berbagai cara, yaitu: kontak seksual, kontak dengan darah atau sekret yang 

infeksius, ibu ke anak selama masa kehamilan, persalinan dan pemberian Air Susu 

Ibu (ASI) (Zein 2006). 

Tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa air liur dapat menularkan 

infeksi baik melalui ciuman maupun pajanan lain misalnya sewaktu bekerja pada 

pekerja kesehatan. Selain itu air liur terdapat inhibitor terhadap aktivitas HIV 

(Fauci 2005). 

Menurut WHO (1996), terdapat beberapa cara dimana HIV tidak dapat 

ditularkan antara lain: 

1. Kontak fisik. Orang yang berada dalam satu rumah dengan penderita

HIV/AIDS, bernapas dengan udara yang sama, bekerja maupun berada dalam

suatu ruangan dengan pasien tidak akan tertular. Bersalaman, berpelukan

maupun mencium pipi, tangan dan kening penderita HIV/AIDS tidak akan

menyebabkan seseorang tertular.

2. Memakai milik penderita. Menggunakan tempat duduk toilet, handuk,

peralatan makan maupun peralatan kerja penderita HIV/AIDS tidak akan

menular.

3. Digigit nyamuk maupun serangga dan binatanglainnya.
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4. Mendonorkan darah bagi orang yang sehat tidak dapat tertular HIV. 

2.1.5 Manifestasi Klinis 

Menurut World Health Organization (2006), manifestasi klinis penderita 

HIV/AIDS dapat dibagi menjadi empat stadium,yaitu: 

1. Stadium I (asimtomatik) 

 

Tanpa gejala; pembengkakan kelenjar getah bening di seluruh tubuh yang 

menetap. Tingkat aktivitas 1: tanpa gejala, aktivitas normal. 

2. Stadium II (sakit ringan) 

 

Kehilangan berat badan kurang dari 10%; gejala pada mukosa dan kulit yang 

ringan (dermatitis seboroik, infeksi jamur pada kuku, perlukaan pada mukosa 

mulut yang sering kambuh, radang pada sudut bibir); herpes zoster terjadi 

dalam 5 tahun terakhir; ISPA (infeksi saluran nafas bagian atas) yang 

berulang, misalnya sinusitis karena infeksi bakteri. Tingkat aktivitas 2: 

dengan gejala, aktivitas normal. 

3. Stadium III (sakit sedang) 

Penurunan berat badan lebih dari 10%; diare kronik yang tidak diketahui 

penyebabnya lebih dari 1 bulan; demam berkepanjangan yang tidak diketahui 

penyebabnya lebih dari 1 bulan; candidiasis pada mulut; bercak putih pada 

mulut berambut; TB paru dalam 1 tahun terakhir; infeksi bakteri yang berat, 

misalnya: pneumonia, bisul pada otot. Tingkat aktivitas 3: terbaring di tempat 

tidur, kurang dari 15 hari dalam satu bulan terakhir. 

4. Stadium IV (sakit berat/AIDS) 

 

Kehilangan berat badan lebih dari 10% ditambah salah satu dari: diare kronik 

yang tidak diketahui penyebabnya lebih dari 1 bulan. Kelemahan kronik dan 
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demam berkepanjangan yang tidak diketahui penyebabnya lebih dari 1 bulan. 

Penyakit yang dapat muncul dalam stadium ini antara lain: pneumocystis 

carinii pneumonia (PCP), toksoplasmosis pada otak, kriptosporidiosis dengan 

diare lebih dari 1 bulan, kriptokokosis di luar paru, sitomegalovirus pada  

organ selain hati, limpa dan kelenjar getah bening, infeksi virus herpes 

simpleks pada kulit atau mukosa lebih dari 1 bulan atau dalam rongga perut 

tanpa memperhatikan lamanya, PML (progressive multi focal 

encephalopathy) atau infeksi virus dalam otak, setiap infeksi jamur yang 

menyeluruh (histoplasmosis, kokidioidomikosis), candidiasis pada 

kerongkongan, tenggorokan, dan saluran paru, mikobakteriosis tidak spesifik 

yang menyeluruh, septikemia salmonela bukan tifoid, TB di luar  paru, 

limfoma, kaposi’s sarkoma, ensefalopati HIV. Tingkat aktivitas 4: terbaring 

di tempat tidur, lebih dari 15 hari dalam 1 bulan terakhir. 

Tabel 2.1 Gejala dan Tanda Klinis yang Patut diduga Infeksi HIV  

Keadaan umum  

Kehilangan berat badan > 10%  dari berat badan dasar 
Demam (terus menerus atau intermiten, temperatur oral > 37,5ºC) lebih dari 

satu bulan 

Diare (terus menerus atau intermiten) yang lebih dari satu bulan 

Limfadenofati meluas 

Kulit  

PPE dan kulit kering yang luas merupakan dugaan kuat infeksi HIV. Beberapa 

kelainan seperti kutil genital (genital warts), folikulitis dan psoriasis sering 

terjadi pada ODHA tapi tidak selalu terkait dengan HIV 

Infeksi  

Infeksi Jamur Kandidosis oral 

Dermatitis seboroik 

Kandidosis vagina kambuhan 

  Infeksi Viral Herpes zoster (berulang/melibatkan lebih dari 

satu dermatom) 

Herpes genital (kambuhan) 

Moluskum kontagiosum 

Kondiloma 
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Gangguan 

Pernafasan 
Batuk lebih dari satu bulan 

Sesak nafas 

TB 

Pnemoni kambuhan 

Sinusitis kronis atau berulang 

Gejala Neurologis Nyeri kepala yang semakin parah (terus menerus 

dan tidak jelas penyebabnya)  

Kejang, demam, menurunnya fungsi kognitif  

(Departemen Kesehatan 2008) 

2.1.6 Diagnosis  

Menurut Nasronudin (2012), Diagnosis infeksi HIV & AIDS dapat 

ditegakkan berdasarkan klasifikasi klinis WHO dan atau CDC. Di Indonesia, 

diagnosis AIDS untuk keperluan surveilans epidemiologi dibuat bila 

menunjukkan tes HIV positif sekurang-kurangnya didapatkan 2 gejala mayor dan 

1 gejala minor.  

Tabel 2.2 Gejala mayor dan minor pada pasien HIV & AIDS 

Gejala Karakteristik 

Mayor 

1. Berat badan mulai menurun lebih dari 10% 

dalam 1 bulan. 

2. Diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 

bulan. 

3. Demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan. 

4. Penurunan kesadaran dan gangguan neurologis. 

5. Ensefalopati HIV 

Minor 

1. Batuk menetap lebih dari 1 bulan. 

2. Dermatitis generalisata. 

3. Herpes zooster multisegmental berulang. 

4. Kandidiasis orofaringeal. 

5. Herpes simpleks kroniks progresif. 

6. Limfadenopati generalisata. 

7. Infeksi jamur berulang pada alat kelamin 

wanita. 

8. Retinitis oleh virus sitomegalo. 

(Nasronudin 2012) 

 Konfirmasi diagnosis dilakukan dengan uji antibodi terhadap antigen virus 

struktural. Hasil positif palsu dan negatif palsu jarang terjadi. Untuk transmisi 

vertikal (antibodi HIV positif) dan serokonversi (antibodi HIV negatif), serologi 
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tidak berguna dan RNA HIV harus diperiksa. Diagnosis berdasarkan amplifikasi 

asam nukleat (Mandall et al. 2008). 

Untuk memantau progresi penyakit, Viral Load dan hitung CD4 diperiksa 

secara teratur setiap 8 – 12 minggu. Pemeriksaan Viral Load sebelum pengobatan 

menentukan kecepatan penurunan CD4, dan pengobatan pasca pengobatan dapat 

menentukan keberhasilan pengobatan (diartikan sebagai Viral Load <50 

kopil/mL). Penghitungan CD4 dapat mengurangi komplikasi yang akan terjadi 

(Mandall et al. 2008). 

2.1.7 Penatalaksanaan 

Upaya penanganan medis meliputi beberapa cara pendekatan yang 

mencakup penanganan infeksi yang berhubungan dengan HIV serta malignansi, 

penghentian replikasi virus HIV lewat preparat antivirus, penguatan serta 

pemulihan sistem imun melalui penggunaan preparat imunomodulator. Perawatan 

suportif merupakan tindakan yang penting karena efek infeksi HIV dan penyakit 

AIDS yang sangat menurunkan keadaan umum pasien yang mencakup malnutrisi, 

kerusakan kulit, kelemahan, imobilitas, dan perubahan status mental (Smeltzer & 

Bare 2001). 

Menurut Nasronudin (2012), penatalaksanan pasien terinfeksi HIV & 

AIDS di Unit Perawatan Intermidiate Penyakit Infeksi (UPIPI) RSUD Dr. 

Soetomo dibagi menjadi penatalaksanaan umum dan penatalaksanaan khusus. 

1. Penatalaksanaan Umum

Istirahat, dukungan nutrisi yang memadai berbasis makronutrien dan

mikronutrien untuk pasien HIV & AIDS, konseling termasuk pendekatan

psikologis dan psikososial, dan membiasakan gaya hidup sehat.
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2. Penatalaksanaan Khusus 

Pemberian antiretroviral therapy (ART) kombinasi, terapi infeksi sekunder 

sesuai dengan jenis infeksi yang ditemukan dan terapi maglinansi. 

2.1.8 VCT dan PITC 

VCT (Voluntary Counseling and Testing) merupakan pintu masuk individu 

mengetahui status kesehatannya apakah terjangkit virus HIV atau tidak. Tes ini 

dilakukan secara sukarela. VCT adalah bagian dari strategi kesehatan masyarakat 

yang utama yaitu menadikan individu-individu yang belum menunjukkan gejala 

penyakit (asimptomatik) sebagai sasaran (Purwaningsih et al. 2015) 

PITC (Provider Initiated HIV Testing and Counseling) merupakan 

konseling dan tes kesehatan kepada individu yang datang ke fasilitas pelayanan 

kesehatan sebagai suatu komponen standar dari pelayanan medis. Individu yang 

datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan tanda dan gejala terinfeksi 

HIV/AIDS merupakan tanggung jawab penyelenggara pelayanan kesehatan untuk 

merekomendasikan kepada individu tersebut untuk melakukan tes dan konseling 

HIV/AIDS. Hal ini hamapir sama istilahnya dengan Compulsory Testing 

(Purwaningsih et al. 2015).   

2.2 Konsep HAPA (Health Action Process Approach) 

2.2.1 Pengertian 

HAPA atau Health Action Process Approach merupakan suatu pendekatan 

sosial-kognisi dari perilaku kesehatan yang menunjukkan bahwa perilaku 

kesehatan merupakan suatu proses dari fase motivasi dan kehendak. 
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Gambar 2.1 Health Action Process Approach (Schwarzer 1992) 

Health Action Process Approach dikembangkan oleh Schwarzer (1992) 

untuk mengatasi kesenjangan niat dan perilaku dengan memasukkan post-

intentional sebagai mediator untuk sampai pada perilaku (Schwarzer & 

Luszczynska 2008). Model dibagi menjadi dua tahap, yaitu motivational phase 

(tahap motivasi) yang mengarah dari niat ke perilaku, dan volition phase (tahap 

kehendak) yang mengarah ke perilaku kesehatan actual (Heckhausen & 

Gollwitzer 1987). Pada motivational phase (tahap motivasi) terdapat risk 

perception (persepsi resiko), outcome expectancies (harapan hasil) dan self-

efficacy dari tindakan yang dirasakan berkontribusi untuk membentuk niat. Tahap 

ini mengandung aspek baik Social Cognitive Theory (SCT) dan Theory of 

Planned Behaviour (TPB). Pada tindakan atau volition phase (tahap kehendak) 

dipecah menjadi tiga tahap, yaitu planning (perencanaan), ignition dan  

maintenance (pemeliharaan) (Schwarzer 2008).Dalam model Health Action 

Process Approach (HAPA), baik tindakan self-efficacy dan outcome expectancies 

akan memiliki pengaruh kuat yang langsung pada niat daripada risk perception. 
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Pengaruh risk perception terhadap niat dianggap paling lemah diantara tiga 

kognisi (Bandura 1997; Schwarzer 2008).  

Pada teori Health Action Process Approach (HAPA), masing-masing teori 

saling mempengaruhi. Niat (Intention) dibentuk dari pandangan seseorang 

terhadap kekhawatiran sebelum mencapai tujuan (risk perception), serta 

keyakinan terhadap kemampuan diri untuk menjalani proses mencapai tujuan. 

Selanjutnya jika seseorang mengembangkan kecenderungan menuju perilaku 

kesehatan tertentu, maka niat baik harus diubah menjadi petunjuk rinci tentang 

cara melakukan tindakan yang diinginkan (planning). Setelah tindakan telah 

dimulai (initiative), hal itu harus dipertahankan (maintenance) dan bangkit 

kembali apabila terjadi suatu kegagalan dalam proses mencapai tujuannya. Oleh 

karena itu, social support juga diperlukan pada saat membentuk niat, perencanaan 

dan action (Schwarzer 2008). 

Self-efficacy penting pada semua tahap dalam proses perubahan perilaku 

kesehatan (Bandura 1997). Beda penempatan, maka akan beda pula makna dan 

tugasnya pada masing-masing Task self-efficacy, maintenance self-efficacy dan 

coping self-efficacy. Action self-efficacy cenderung untuk memprediksi niat, 

sedangkan maintenance self-efficacy cenderung untuk memprediksi perilaku. 

Individu yang telah pulih dari kemunduran memerlukan keyakinan diri yang 

berbeda daripada mereka yang telah mempertahankan tingkat aktivitas mereka 

sehingga disebut coping self-efficacy. 

2.2.2 Prinsip HAPA 

Lima prinsip HAPA dirancang sebagai gambaran yang didasarkan pada 

prinsip dan bukan pada asumsi uji yang spesifik. Dikembangkan pada tahun 1988, 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA RISK ... DWI AYU LESTARI



19 
 

 
 

ini merupakan upaya untuk mengintegrasikan model action phases oleh Heinz 

Heckhausen dan Peter Gollwitzer, dengan social  cognitive  theory yang 

dikembangkan oleh Albert Bandura, berdasarkan lima prinsip yaitu : 

1. Motivation and Volition. Proses perubahan perilaku kesehatan terbagi 

menjadi dua tahap. Ada perubahan pola pikir saat orang berpindah dari niat 

ke tindakan. Pertama, muncul fase motivasi dimana orang akan 

mengembangkan niat mereka. Setelah itu, mereka memasuki fase kehendak. 

2. Two volitional phases. Dalam fase kehendak, terdapat dua kelompok orang: 

mereka yang belum menerjemahkan niat mereka ke dalam tindakan, dan 

mereka yang telah melakukannya. Dengan demikian, ada orang yang aktif 

dan tidak aktif pada fase ini. Dengan kata lain, pada fase kehendak seseorang 

menemukan maksud dan juga aktor yang dicirikan oleh keadaan psikologis 

yang berbeda. Selain perubahan perilaku kesehatan sebagai proses yang 

berkesinambungan, seseorang juga dapat menciptakan tiga kategori yang 

berbeda dengan pola pikir yang berbeda, tergantung pada lokasi mereka saat 

ini dalam perjalanan perubahan perilaku yaitu preintenders, intenders, dan 

actors. 

3. Posintentional planning. Intenders yang berada pada tahap  preactional 

volitional termotivasi untuk berubah, tapi tidak bertindak karena mereka 

mungkin tidak memiliki keterampilan yang tepat untuk menerjemahkan niat 

mereka ke dalam tindakan. Perencanaan adalah strategi utama pada saat ini, 

ini sebagai mediator antara niat dan periaku. 

4. Two kinds of mental simulation. Planning dapat dibagi menjadi dua yaitu 

action planning dan coping planning. Action planning berkaitan dengan 
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kapan, dimana, dan bagaimana tindakan yang diinginkan. Sedangkan Coping 

planning mencakup antisispasi hambatan dan desain tindakan alternatif yang 

membantu mencapai tujuan meskipun ada hambatan. 

5. Phase-specific self-efficacy. Perceived self-efficacy diperlukan selama proses 

berlangsung, namun sifat self-efficacy berbeda dari fase ke fase. Hal ini 

karena ada tantangan yang berbeda seiring dengan kemajuan dari satu fase ke 

tahap berikutnya. Penentuan tujuan, perencanaan, inisiatif, tindakan dan 

pemeliharaan semuanya menimbulkan tantangan yang tidak bersifat sama. 

Oleh karena itu, kita membedakan antara actional self-efficacy (Task self-

efficacy), coping self-efficacy (maintenance self efficacy), dan recovery self-

efficacy. 

2.2.3 Fase Motivasi atau Motivational phase (pre-intentional) 

Dalam fase motivasi, individu membentuk suatu niat untuk menerapkan 

tindakan pencegahan atau mengubah perilaku berisiko yang mendukung perilaku 

lainnya. Pada awal tahap pre-intentional, seseorang mengembangkan niat untuk 

bertindak. Dalam hal ini, risk perception merupakan langkah pertama yang 

dipandang sebagai pendahuluan. Persepsi resiko saja tidak cukup untuk 

kemungkinan seseorang membentuk niat. Outcome expectancies dipandang 

sebagai variabel yang penting dalam tahap motivasi, karena merupakan 

keseimbangan antara pro dan kontra dari hasil perilaku tertentu dalam diri 

seseorang. Selanjutnya seseorang perlu percaya pada self-efficacy (kemampuan 

diri) untuk melakukan perilaku sesuai dengan tujuan. Self-efficacy (kemampuan 

diri) menyatu dengan outcome expectancies (hasil yang diharapkan) yang 
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bertujuan positif akan memberikan kontribusi besar dalam membentuk niat 

(Schwarzer 1992). 

1. Risk perception 

 

Pada tahap motivasi awal, seseorang mengembangkan niat untuk bertindak. 

Dalam tahap ini, risk perception semata-mata dipandang sebagai pendahuluan 

sebelum melangkah pada outcome expectancies. Persepsi resiko menentukan 

kualitas dan kuantitas kerentanan seseorang terhadap ancaman. Risk perception 

(persepsi risiko) itu sendiri tidak cukup untuk membujuk seseorang untuk 

membentuk niat. Sebaliknya, Schwarzer menetapkan proses perenungan dan 

berpikir dengan penuh perhatian lebih lanjut tentang kemampuan yang dimiliki 

serta konsekuensi yang harus dihadapi seseorang (Schwarzer1992). 

Risk perception merupakan komponen penting sebagai tingkat minimum 

ancaman atau keprihatinan seseorang, sehingga komponen ini harus ada sebelum 

seseorang mempertimbangkan manfaaat dari tindakan yang mungkin 

mencerminkan ketidakmampuannya untuk benar-benar melakukan tindakan 

(Schwarzer et al. 2003). Risk perception dibagi menjadi dua dimensi yaitu, 

kerentanan dan keparahan. Kerentanan adalah kemungkinan pengaruh yang 

dirasakan terhadap ancaman kesehatan, sedangkan tingkat keparahan adalah 

hubungan yang dirasakan dari ancaman kesehatan. Risiko kesehatan mengacu 

pada ancaman bagi kesehatan seseorang baik secara langsung maupun jangka 

panjang dan mempengaruhi kesejahteraan. 

2. Outcome expectancies 

 

Dari persepsi resiko terhadap sesuatu yang akan dialami oleh seseorang maka 

tahap kedua selanjutnya seseorang akan merenung dan memikirkan tentang 
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harapan dari hasil yang ingin dicapai, disebut juga outcome expectancies. 

Outcome expectancies merupakan keyakinan subjektif tentang kemungkinan 

perilaku individu dengan hasil selanjutnya. Hasil tersebut dievaluasi sesuai 

dengan tingkat kefavorable an yang positif atau negatif individu. Semakin positif 

dan atau semakin sedikit konsekuensi negatif yang diharapkan sesorang dengan 

mengubah perilaku, semakin besar kemungkinan orang tersebut akan membentuk 

niat yang mendukung perilaku target. Harapan hasil yang positif maupun negatif 

adalah dua dimensi yang berbeda, walaupun keduanya tidak harus berdiri sendiri 

satu sama lain. Outcome expectancies dipandang sebagai hal yang yang penting 

dalam tahap motivasi, ketika seseorang menyeimbangkan pro dan kontra dari 

konsekuensi perilaku tertentu. Selanjutnya, seseorang harus percaya pada 

kemampuan dirinya untuk melalukan tindakan yang diinginkan. Jika tidak, maka 

outcome expectancies akan gagal untuk melakukan suatu tindakan. Outcome 

expectancies berkolaborasi dengan self-efficacy, sehingga keduanya memberikan 

kontribusi substansial untuk pembentukan niat (Schwarzer 1992). 

3. Self-efficacy

Bandura (1997) mendefinisikan self-efficacy sebagai pertimbangan seseorang

akan kemampuannya untuk mengorganisasikan dan menampilkan tindakan yang 

diperlukan dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Hal ini tidak tergantung pada 

jenis keterampilan atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang, tetapi berhubungan 

dengan keyakinan tentang apa yang dapat dilakukan menyangkut seberapa besar 

usaha yang dikeluarkan seseorang dalam suatu tugas dan seberapa lama ia akan 

bertahan. Keyakinan yang kuat akan kemampuan diri menyebabkan seseorang 

terus berusaha sampai tujuannya tercapai. Namun, apabila keyakinan akan 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA RISK ... DWI AYU LESTARI



23 
 

 
 

kemampuan diri tidak kuat, seseorang cenderung akan mengurangi usahanya bila 

menemui masalah. Tingkat self-efficacy individidu juga berpengaruh terhadap 

stress serta depresi yang dapat menguatkan situasi tertentu sebagaimana tingkat 

motivasi yang tentu juga mempengaruhi pencapaian prestasinya. 

Individu yang memiliki self-efficacy yang rendah akan menghindari semua 

tugas dan menyerah dengan mudah ketika masalah muncul. Mereka menganggap 

kegagalan sebagai kurangnya kemampuan yang ada. Dalam kaitannya dengan 

keyakinan akan kemampuan ini, orang yang memiliki self-efficacy yang tinggi 

berusaha atau mencoba lebih keras dalam menghadapi tantangan, sebaliknya 

orang yang memiliki self-efficacy yang rendah akan mengurangi usaha mereka 

untuk bekerja dalam situasi yang sulit (Bandura 1997). 

Bandura (1994), menyatakan bahwa self-efficacy dapat terbentuk dan 

berkembang melalui proses yaitu kognitif, motivasional dan afektif. Sumber- 

sumber self-efficacy dapat berasal dari pengalaman individu, pengalaman orang 

lain, persuasi sosial, kondisi fisik, dan emosional. Pengalaman dan keberhasilan 

individu dalam mengelola penyakit HIV merupakan sumber utama dalam 

pembentukan self-efficacy. Belajar dari pengalaman orang lain melalui observasi 

dan meniru perilaku kesehatan yang benar dapat meningkatkan self-effiicacy. 

Melalui persuasi verbal, klien mendapat pengaruh dan sugesti bahwa ia mampu 

mengatasi masalah. Kondisi fisik dapat mempengaruhi status emosional, begitu 

juga sebaliknya, yang dapat mempengaruhi efikasi diri dan kemampuan dalam 

mengelola penyakit. 

Menurut Bandura (1997) Self-efficacy (kemampuan diri) penting pada 

semua tahap dalam proses perubahan perilaku kesehatan, tetapi tidak selalu sama 
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dalam penerapannya. Maknanya akan tergantung pada situasi tertentu dari 

individu yang mungkin lebih atau kurang maju ke dalam proses perubahan. Action 

self-efficacy, coping self-efficacy, dan recovery self-efficacy telah dibedakan 

dalam perilaku adiktif (bersifat menimbulkan ketergantungan). 

Alasan self-efficacy sangat penting digunakan di dua tahap Health Action 

Prosess Approach (HAPA) adalah bahwa selama perubahan perilaku kesehatan, 

keyakinan akan kemampuan diri yang berbeda diperlukan untuk tugas utama yang 

berbeda. Sebagai contoh tindakan tinggi self-efficacy, seseorang mungkin percaya 

diri dalam kemampuannya membuat upaya untuk berhenti melakukan perilaku 

tertentu, tetapi tidak mungkin percaya diri itu akan terus berlanjut dari waktu ke 

waktu (low recovery self-efficacy). Beberapa jenis self-efficacy, meliputi: 

1. Task self-efficacy (Action self-efficacy)

Task self-efficacy adalah kemampuan seseorang untuk menerapkan perilaku

tertentu. Task self-efficacy (juga disebut sebagai Action self-efficacy:

Schwarzer & Renner, 2000) memfasilitasi penetapan tujuan. Mengacu pada

tahap proses pertama, dimana seorang individu belum bertindak, tetapi sudah

menghasilkan motivasi untuk melakukan suatu perilaku. Pada Action self-

efficacy individu membayangkan kesuksesan, mengantisipasi potensi hasil dari

strategi yang beragam, dan lebih cenderung memprakarsai perilaku baru.

2. Maintenance self-efficacy

Disebut juga coping self-efficacy, merupakan keyakinan tentang kemampuan

seseorang untuk menghadapi hambatan yang timbul selama masa pemeliharaan

(maintenance self-efficacy). Pada coping self-efficacy, seseorang yakin

terhadap kemampuan dirinya untuk mengantisipasi hambatan yang timbul pada
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saat perencanaan. Perilaku kesehatan mungkin berubah menjadi jauh lebih sulit 

dari apa yang diharapkan dalam kepatuhan, tetapi self-efficacy berguna untuk 

merespon kepercayaan diri seseorang dengan strategi yang lebih baik, lebih 

banyak usaha, dan ketekunan yang berkepanjangan dalam mengatasi rintangan 

tersebut. Setelah tindakan telah diambil, individu dengan maintenance self-

efficacy yang tinggi mempunyai kecenderungan untuk lebih banyak berusaha 

dan bertahan lebih lama daripada mereka yang kurang maintenance self-

efficacy. 

3. Recovery self-efficacy 

Recovery self-efficacy berasal dari pengalaman terhadap kegagalan, 

penyimpangan dan kemunduran. Recovery self-efficacy berguna untuk  kembali 

ke jalur perbaikan perilaku setelah tergelincir atau keluar dari jalur atau tidak 

sesuai dengan perilaku yang diharapkan. Seseorang akan percaya pada 

kompetensi mereka untuk mendapatkan kembali kontrol setelah kembali dari 

kemunduran dan mengurangi kerugian (Schwarzer1992). 

Ada perbedaan fungsional antara masing-masing jenis self-efficacy, 

sedangkan urutannya tidak terlalu penting. Perbedaan spesifik self-efficacy dapat 

mengandung maksud yang sama dalam satu waktu. Asumsinya adalah bahwa self-

efficacy tindakannya dengan cara yang berbeda. Misalnya, maintenance self-

efficacy berfungsi untuk melanjutkan rantai terputus dari suatu tindakan, 

sedangkan Action self-efficacy berfungsi ketika menghadapi tantangan atau 

hambatan baru (Luszczynska et al. 2007; Luszczynska & Sutton2006). 

Perbedaan ini menjadi fase spesifik dalam keyakinan self-efficacy dan telah 

terbukti penggunaannya dalam berbagai domain dari perubahan perilaku. Action 
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self-efficacy cenderung untuk memprediksi niat, sedangkan maintenance self-

efficacy cenderung untuk memprediksi perilaku. Individu yang telah pulih dari 

kemunduran diperlukan keyakinan diri yang berbeda daripada mereka yang telah 

mempertahankan tingkat aktivitas mereka (Scholz et al. 2005). Rodgers (2002) 

telah menemukan bukti untuk tahap spesifik terhadap keyakinan self-efficacy 

dalam perilaku berolahraga yaitu task self-efficacy, coping self- efficacy, dan 

scheduling self-efficacy. Dalam studi menerapkan Health Action Process 

Approach (HAPA), tahap self-efficacy berbeda dalam dampak pada berbagai 

perilaku kesehatan preventif seperti pemeriksaan payudara sendiri (Luszcznynska 

& Schwarzer 2003), perilaku diet (Schwarzer & Rennner 2000), dan latihan fisik 

(Scholz et al.2005). 

2.2.4 Intention 

Intention (niat) adalah probabilitas subjektif yang dimiliki seseorang tentang 

akan melakukan sesuatu perilaku (Fishbein & Ajzen 1975). Intentionmeliputi 

motivasi seseorang terhadap tujuan dan perilaku sasaran dalam hal arah dan 

intensitas. Konsep tentang Intention diajukan oleh Fishbein dan Ajzen (1975), 

yang diartikan sebagai kemungkinan subjektif seseorang untuk melakukan suatu 

perilaku tertentu. Kemudian ditegaskan bahwa niat individu untuk melakukan 

sesuatu itu merupakan fungsi dari sikap terhadap perwujudan perilaku dalam 

situasi tertentu, sebagai faktor personal atau attitudional.  

Bandura (1997) menyatakan bahwa Intention merupakan suatu kebulatan 

tekad untuk melakukan aktivitas tertentu atau menghasilkan suatu keadaan  

tertentu di masa depan. Intention menurutnya adalah bagian vital dari self 

regulation individu yang dilatarbelakangi oleh motivasi seseorang untuk  
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bertindak. Intention dapat diartikan sebagai representasi kognitif dari kesiapan 

seseorang untuk melakukan perilaku atau tindakan terntentu, dan niat ini dapat 

digunakan untuk ukuran perilaku atau tindakan seseorang (Fishbein & 

Ajzen1975). 

Cao (2010) menjelaskan bahwa untuk mematuhi rekomendasi dari perilaku, 

seseorang harus membentuk suatu niat yang tegas. Namun, niat sering kali gagal 

untuk diterjemahkan ke dalam kegiatan atau tindakan atau aktivitas fisik. Dengan 

demikian, model psikologis tambahan harus dipelajari untuk memahami 

mekanisme yang terlibat dalam perubahan aktivitas, meskipun dalam membangun 

niat sangat diperlukan dalam menjelaskan perubahan perilaku kesehatan. Ketika 

mencoba untuk mewujudkan niat ke dalam perilaku, individu dihadapkan dengan 

berbagai kendala, seperti gangguan, pelupa, godaan, atau kebiasaan buruk yang 

bertentangan. 

Oleh karena itu, niat harus dilengkapi dengan variabel lainnya yang lebih 

proksimal dan mungkin dapat menerjemahkan dari niat menjadi tindakan 

(Wiedermann, Schuz, Sniehotta, Scholz, & Schwarzer 2009). Beberapa variabel  

telah diidentifikasi, seperti self-efficacy. Namun, hal ini tidak sepenuhnya 

dipahami bagaimana kedua faktor interaksi antara niat dengan perilaku. Studi 

sebelumnya telah ditentukan self-efficacy dan perencanaan sebagai mediator 

antara niat dan perilaku (Schwarzer et al. 2008). 

2.2.5 Fase Kehendak atau Volition phase (Post-Intentional) 

Setelah seseorang mengembangkan kecenderungan terhadap adopsi perilaku 

kesehatan tertentu pada motivational phase, maka niat baik harus diubah menjadi 

petunjuk rinci yang ada pada volition phase (tahap kehendak) atau post- 
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Intentional yaitu berupa planning (perencanaan) tentang cara melakukan Action 

(tindakan). Setelah Action (tindakan) dimulai, maka juga perlu dipertahankan 

(maintenance). Hal ini tidak dapat dicapai melalui tindakan saja, tetapi juga 

melibatkan keterampilan self-regulatory dan strategi. Dengan demikian, tahap 

post-Intentional harus lebih dipecah menjadi faktor proksimal (Schwarzer 1992). 

Ketika pilihan (prioritas) untuk perilaku kesehatan tertentu telah dibentuk, 

niat harus diubah menjadi petunjuk lengkap tentang bagaimana melakukan 

tindakan yang diinginkan. Misalnya, jika seseorang bermaksud untuk 

meningkatkan CD4, maka dia harus merencanakan bagaimana melakukannya, 

yaitu, harus rutin minum obat sesuai dengan jumlah, waktu serta dosis. Dengan 

demikian, Action plan dapat ditentukan oleh tinggi rendahnya niat dan Action plan 

(rencana aksi) yang berisi tujuan utama serta prosedur sistematis untuk 

menyelesaikan masalah. Proses volution (kehendak) hampir tidak dipengaruhi 

oleh outcome expectation (harapan hasil), tetapi lebih dipengaruhi oleh self-

efficacy, karena jumlah dan kualitas plan action (rencana aksi) tergantung pada 

persepsi kemampuan seseorang dan pengalaman self-efficacy mempengaruhi 

keyakinan penyusunan kognitif dari plan action (rencana aksi) yang spesifik, 

misalnya dengan memvisualisasikan skenario yang dapat memandu untuk 

mencapai tujuan (Schwarzer 1992). Setelah tindakan dimulai, hal itu harus 

dikontrol dan dipertahankan (maintenance) dari hambatan. Perubahan aktivitas 

kognitif dibutuhkan untuk menyelesaikan tindakan primer dan untuk menekan 

kencenderungan hambatan aksi sekunder.  

Ketika tindakan sedang dilakukan, self-efficacy menentukan beberapa usaha 

untuk dilakukan. Sehingga orang dengan keraguan lebih cenderung untuk 
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mengantisipasi skenario kegagalan, khawatir tentang kemungkinan kekurangan 

kinerja, dan membatalkan upaya mereka sebelum waktunya. Orang dengan rasa 

optimis self-efficacy dapat memvisualisasikan skenario dengan sukses, 

membimbing tindakan dan membiarkan orang tersebut bertahan dalam 

menghadapi hambatan. Ketika terjadi kesulitan yang tak terduga pun, dengan self- 

efficacy mereka akan cepat pulih (recover) (Schwarzer2008). 

Melakukan perilaku kesehatan yang dimaksud adalah suatu tindakan, seperti 

menahan diri dari risk behaviour (perilaku beresiko). Penekanan kesehatan 

terkadang mengganggu tindakan sehingga membutuhkan usaha dan ketekunan 

juga, oleh karena itu perlu ada Action plan (rencana aksi) dan Action control 

(kontrol tindakan). 

1. Planning 

 

Niat baik lebih mungkin untuk diterjemahkan ke dalam suatu tindakan ketika 

orang mengembangkan rencana keberhasilan dan strategi persiapan untuk 

menyelesaikan pekerjaan atau sesuatu kegiatan yang sulit. Simulasi mental 

membantu mengidentifikasi isyarat untuk bertindak (cues of Action). Penelitian 

tentang Action planning (rencana aksi) untuk perilaku kesehatan telah disarankan 

oleh Lewin (1947), misalnya dalam konteks memilih makanan. Lewin 

membedakan antara rencana keseluruhan dan spesifik untuk membuat suatu 

langkah pertama dalam mencapai tujuan. 

Leventhal et al. (1965) berpendapat menarik yang didasarkan pada 

kekhawatiran dapat memfasilitasi perubahan perilaku kesehatan hanya bila 

dikombinasikan dengan petunjuk khusus pada saat, dimana, dan bagaimana 

membentuk seseorang. Perhatian baru untuk perencanaan muncul ketika konsep 
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pelaksanaan niat diperkenalkan dari perspektif psikologi motivation dan volition 

(Gollwitzer 1999). 

Perencanaan tindakan meliputi mengukur situasi tertentu (kapan, dimana) dan 

urutan tindakan (bagaimana). Perencanaan adalah sebuah variabel yang dapat 

berubah. Hal ini dapat mudah dikomunikasikan kepada individu dengan self- 

regulatory yang kurang. Percobaan kontrol acak telah membuktikan bahwa 

perencanaan untuk meningkatkan adopsi dan pemeliharaan perilaku kesehatan 

(Luszczynska 2006; Luszczynska et al 2007). Oleh karena itu, Penekanan umum 

dari studi ini terletak pada asumsi bahwa Action planning (rencana aksi) 

merupakan mediator yang berharga yang membantu untuk menjembatani 

kesenjangan antara niat dan perilaku. 

Selain Action planning (membentuk rencana rinci untuk menentukan kapan, 

dimana dan bagaimana perilaku akan dilakukan). Perencanaan juga mengacu pada 

coping planning (membayangkan kemungkinan hambatan yang dapat 

menghalangi tujuan awal dan merencanakan cara untuk mengatasinya) 

(Schwarzer 2008). Coping dapat didefinisikan sebagai upaya mengelola dan 

mengatasi tuntutan dan peristiwa penting menimbulkan tantangan, ancaman, 

kerusakan, kehilangan, atau manfaat bagi seseorang. Istilah coping sering 

digunakan dalam arti yang lebih sempit yaitu sebagai respon yang diperlukan dari 

suatu organisme untuk beradaptasi dengan keadaan yang merugikan (Lazarus 

1991). 

2. Action

Niat yang baik tidak selalu menjamin terhadap tindakan yang sesuai.

Hubungan antara niat dan perilaku sangan bervariasi. Sedangkan pada fase 
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motivasi itu menggambarkan tentang apa yang orang pilih untuk melakukan suatu 

kegiatan atau tindakan, dalam Action pada volition phase menggambarkan 

seberapa keras mereka mencoba dan bertahan (Schwarzer 2008). 

Pada Health Action Process Approach (HAPA), tahap Action terdiri dari 

initiative, maintenance, dan recovery. Setelah terbentuk niat, seseorang akan 

merencanakan apa saja yang akan dilakukan, dimana dan bagaimana cara 

melakukannya, serta berlanjut pada tahap Action. Action berarti seseorang sudah 

melakukan tindakan untuk mencapai tujuan. Dimulai dari initiative, dimana 

seseorang mempunyai upaya memulai atau ide untuk melakukan tindakan. 

Selanjutnya apabila dalam upaya atau tindakannya terdapat hambatan, maka 

seseorang akan berusaha mempertahankan (maintenance) upaya atau tindakannya. 

Apabila seseorang tidak dapat mempertahankan upaya atau tindakannya karena 

adanya suatu hambatan, maka kemungkinan seseorang akan disengagement 

ataupun recovery dan kembali pada tujuan awalnya (Schwarzer 2008). 

3. Barriers and Resources 

 

Barriers and Resources merupakan hambatan dari luar diri seseorang dalam 

proses perubahan perilaku. Dukungan sosial merupakan salah satu penghambat 

perubahan perilaku kesehatan (Schwarzer & Fuchs 1996). Dukungan sosial telah 

dibagi dalam bentuk tangible (nyata), emosional, maupun informasi (Fisher et al. 

1997; Ryan & Deci 2000). Sebagai contoh, dalam kasus berusaha untuk 

mengubah aktivitas fisik seseorang, dukungan sosial dapat berupa tangible 

(misalnya menyediakan peralatan olahraga), emosional (misalnya mendorong 

untuk latihan), informasi (misalnya memberikan rekomendasi untuk latihan). 

Menurut Social Cognitive Theory (SCT), dukungan sosial secara tidak langsung 
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dapat mempengaruhi self-efficacy (Bandura 1997). 

2.3 Konsep Kepatuhan  

2.3.1 Pengertian 

Morisky, Green, dan Levine (1986) menjelaskan kepatuhan sebagai sejauh 

mana pasien mengikuti instruksi, baik anjuran maupun larangan yang diberikan 

oleh dokter atau penyedia layanan kesehatan lainnya. 

Menurut Gatchel, Baum, dan Krantz (1989), kepatuhan adalah melakukan 

seperti apa yang disarankan oleh dokter atau mengikuti saran untuk mengadopsi 

tingkah laku tertentu yang berkaitan dengan kesehatan. Meminum obat saat 

disarankan untuk minum dan tidak menghentikannya sebelum disarankan. 

Menurut Bosworth (2010), Kepatuhan (adherence) didefinisikan sebagai 

mengikuti instruksi yang telah diberikan, hal ini melibatkan pilihan konsumen dan 

tidak bersifat menghakimi, tidak seperti compliance yang menuntut pasien untuk 

bersifat pasif. Ketidakpatuhan terapi meliputi penundaan pengambilan resep, tidak 

mengambil obat yang diresepkan, tidak mematuhi dosis, dan mengurangi 

frekuensi penggunaan obat. 

Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan RI (2011), Kepatuhan 

(adherence) adalah suatu bentuk perilaku yang timbul akibat adanya interaksi 

antara petugas kesehatan dan pasien sehingga pasien mengerti rencana dengan 

segala konsekwensinya dan menyetujui rencana tersebut serta melaksanakannya. 

Park & Meade (2007) menjelaskan kepatuhan terapi adalah perilaku pasien 

yang mengonsumsi obat yang telah diresepkan oleh tenaga kesehatan dengan 

jumlah, waktu, dan frekuensi yang tepat. Definisi lain menjelaskan bahwa 

kepatuhan pada terapi adalah suatu keadaan dimana pasien mematuhi 
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pengobatannya atas dasar kesadaran sendiri bukan hanya karena mematuhi 

perintah dokter. Hal ini penting karena diharapkan akan lebih meningkatkan 

tingkat kepatuhan minum obat. 

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa manfaat yang lebih 

besar di bidang kesehatan dunia akan diperoleh dengan peningkatan kepatuhan 

terapi dari pada pengembangan obat baru. Intervensi yang dapat menstimulasi 

timbulnya kepatuhan terapi yang lebih baik, walaupun kecil akan bermanfaat 

besar dalam peningkatan kesehatan publik (Bosworth 2010). 

Untuk dapat menjalani terapi dengan baik atau mengikuti instruksi medis 

dengan tepat, pasien harus dapat memahami instruksi dengan baik, lalu mengingat 

instruksi tersebut. Selanjutnya pasien harus mampu melaksanakan instruksi secara 

prospektif. Untuk mencapai kepatuhan terapi pemahaman pasien sebaiknya tidak 

tebatas pada regimen terapi, tetapi juga mengenai informasi lain terkait 

pengobatan, seperti tujuan pengobatan (Park & Meade 2007). 

Dalam hubungan dengan terapi ARV pada ODHA, bahwa kepatuhan lebih 

dimaksudkan sebagai proses kerjasama antara klien dengan penyedia layanan. 

Pasien dikondisikan untuk berperan lebih aktif mengikuti pengobatan dan 

berkomitmen untuk mengikuti pengobatan yang diberikan sebaik mungkin. 

Kepatuhan pada pasien menurut Sackett yaitu “Sejauh mana perilaku individu 

sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh petugas kesehatan” (Notoatmodjo 

2012). 

Kepatuhan harus selalu dipantau dan dievaluasi secara teratur pada setiap 

kunjungan. Kegagalan terapi ARV sering diakibatkan oleh ketidak-patuhan pasien 

mengkonsumsi ARV. Untuk mencapai supresi virologis yang baik diperlukan 
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tingkat kepatuhan terapi ARV yang sangat tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa 

untuk mencapai tingkat supresi virus yang optimal, setidaknya 95% dari semua 

dosis tidak boleh terlupakan. Resiko kegagalan terapi timbul jika pasien sering 

lupa minum obat. Kerjasama yang baik antara tenaga kesehatan dengan pasien 

serta komunikasi dan suasana pengobatan yang konstruktif akan membantu pasien 

untuk patuh minum obat. 

2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan  

Menurut Pedoman Nasional Terapi Antiretroviral (2011), terdapat faktor-

faktor yang memengaruhi ODHA dalam menjalani terapi, yaitu : 

1. Karakteristik Pasien. 

Meliputi faktor sosio-demografi (umur, jenis kelamin, suku, pekerjaan, 

pendidikan, dan penghasilan) dan faktor psikososial (kesehatan jiwa, penggunaan 

napza, lingkungan dan dukungan sosial, pengetahuan dan perilaku terhadap HIV 

dan terapinya). 

2. Karakteristik penyakit penyerta. 

Meliputi stadium klinis dan lamanya sejak terdiagnosis HIV, jenis infeksi 

oportunistik penyerta, dan gejala yang berhubungan dengan HIV. Adanya infeksi 

oportunistik atau penyakit lain menyebabkan penambahan jumlah obat yang harus 

diminum. 

3. Fasilitas layanan kesehatan. 

Fasilitas dan ruangan yang nyaman, jaminan kerahasiaan, penjadwalan yang 

baik, dan petugas yang ramah dapat membantu pasien dalam menjalani terapi. 
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4. Paduan terapi ARV. 

Meliputi jenis obat yang digunakan dalam paduan, jumlah pil yang harus 

diminum, karakteristik obat dan efek samping dan kemudahan untuk mendapatkan 

ARV. 

5. Hubungan pasien-tenaga kesehatan 

Hubungan tersebut dapat memengaruhi kepatuhan meliputi: kepuasan dan 

kepercayaan pasien terhadap tenaga kesehatan dan staf klinik, pandangan pasien 

terhadap kompetensi tenaga kesehatan, komunikasi, nada afeksi dari hubungan 

tersebut (hangat dan terbuka), kesesuaian kemampuan dan kapasitas tempat 

layanan dengan kebutuhan pasien. 

2.3.3 Penilaian Kepatuhan 

Menurut Chalker et al .(2009) terdapat seperangkat indikator dan sumber 

data untuk mengukur kepatuhan ART,yaitu: 

1. Self report-based adherence measures 

Pelaporan pasien yang dapat diukur melalui tiga indikator, yaitu persentase 

dari pasien dengan kepatuhan penuh terhadap ART, persentase dosis ARV yang 

diminum selama periode recall, dan persentase pasien dengan kepatuhan terhadap 

ART  lebih dari 95%. 

2. Dispensing-based adherence measures 

Mengukur kepatuhan berdasarkan hari pembagiannya yang didefinisikan 

sebagai rata-rata persentase hari ketika pasien menerima ARV selama periode 

yang ditentukan, seperti selama 6 bulan (180 hari), persentase pasien yang 

menerima ARV dibandingkan dengan presentase yang ditargetkan dalam waktu 

yang telah ditentukan, dan presentase pasien yang mengalami kesenjangan pada 
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kesediaan ARV lebih dari 30 hari selama rentang waktu yang telah ditentukan. 

3. Pill count-based adherence measures 

Penghitungan jumlah pil biasanya digunakan dalam beberapa program ART 

untuk membandingkan konsumsi yang ada dengan konsumsi yang diharapkan 

sejak bagian farmasi membagikan obat. 

4. Patient attendance-based defaulting measures 

Terdapat tiga indikator yang berhubungan dengan kelalaian yaitu presentase 

pasien yang tidak hadir pada pertemuan yang telah dijadwalkan, presentasi pasien 

yang melewatkan pertemuan yang seharusnya tapi datang setelah tiga hari, dan 

presentasi pasien yang tidak datang pada pertemuan dan tidak hadir hingga 30  

hari setelahnya. 

Selain keempat metode di atas, terdapat beberapa metode lain untuk 

mengukur tingkat kepatuhan terapi dari berbagai literatur, antara lain : 

1. Modified morisky Adherence Scale (MMAS) 

Pada pertengahan tahun 1980an, Morisky dan tim risetnya mengembangkan 

sebuah kuesioner untuk dapat memprediksi kepatuhan pasien terhadap pengobatan 

antihipertensi. Instrumen ini telah divalidasi dalam berbagai studi dan 

menunjukkan hasil psikometri yang baik. Sejak saat itu para peneliti di seluruh 

dunia telah mengembangkan penggunaan instrumen ini terhadap berbagai 

penyakit, seperti diabetes dan PPOK. 

2. Simplified Medication Adherence Questionnaire (SMAQ) 

SMAQ merupakan kuesioner yang dibuat berdasarkan Morisky Scale (MS), 

dengan beberapa tambahan dan pengurangan pertanyaan. SMAQ terdiri atas 6 

butir pertanyaan yang terdiri dari 4 pertanyaan kualitatif dan 2 pertanyaan 
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kuantitatif. Jawaban pertanyaan pada SMAQ menunjukkan indikasi positif apabila 

pasien tidak patuh. SMAQ menggabungkan pengukuran multidimensional dengan 

pengukuran dosis yang terlewat, sehingga perbedaan antara variabel patuh dan 

tidak patuh akan menjadi jelas (Knobel et al. 2002). 

SMAQ telah divalidasi oleh Knobel et al. (2002) dalam mengukur kepatuhan 

terapi pasien ARV pasien HIV/AIDS dan menunjukkan hasil yang positif. SMAQ 

memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang cukup ketika dibandingkan dengan 

instrumen kepatuhan yang lain seperti MEMS (Medication Event Monitoring 

System), reliabel, mudah diaplikasikan, dan murah. Keunggulan-keunggulan 

tersebut membuat SMAQ dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan terapi 

pasien infeksi HIV. 

3. ACTG Adherence Baseline Questionairre 

ACTG merupakan singkatan dari AIDS Clinical Trial Group. ACTG 

Adherence Baseline Questionnaire dikembangkan oleh Recruitment, Adherence, 

and Retention Subcomittee of the Adult Outcomes Comittee dan Patient Care 

Comitee dari ACTG. Kelompok peneliti ini terdiri atas social scientist, dokter, 

perawat, dan apoteker yang bekerja sama dalam mengembangkan instrumen 

(Chesney et al. 2000). Kuesioner kepatuhan ACTG merupakan instrumen yang 

valid dan reliabel dalam mengukur kepatuhan (Reynolds et al. 2007). Selain untuk 

mengukur kepatuhan, di dalam kuesioner ini juga terdapat item-item pertanyaan 

terkait alasan tidak minum obat, pertanyaan-pertanyaan tersebut yang digunakan 

sebagai kuesioner penelitian untuk mengetahui alasan ketidakpatuhan terapi ARV 

pasien HIV/AIDS. 
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2.4 Konsep Terapi Antiretroviral 

2.4.1 Pengertian  

Terapi antiretroviral adalah obat yang dirancang untuk menghambat 

perkembangan penyakit HIV/AIDS di dalam tubuh penderita. Obat tersebut 

(ARV) tidak membunuh virus, namun dapat memperlambat pertumbuhan virus, 

waktu pertumbuhan virus diperlambat, begitu juga penyakit HIV. Karena HIV 

adalah retrovirus, obat-obat ini biasa disebut sebagai terapi antiretroviral (Spiritia 

2006). Sebelum mendapat ARV, ODHA harus dipersiapkan secara matang dengan 

konseling kepatuhan, sehingga pasien paham benar akan manfaat, cara 

penggunaan, efek samping obat, tanda bahaya lain dan sebagainya yang terkait 

dengan ARV. ODHA yang mendapat ARV harus menjalani pemeriksaan untuk 

pemantauan secara klinis dengan teratur. 

Setelah diagnosis HIV/AIDS ditegakkan, sangat penting mengetahui saat 

yang tepat untuk memulai terapi antiretroviral. Hal ini karena pengobatan 

HIV/AIDS tidak sama dengan pengobatan penyakit lain. Selain itu, obat ARV 

harus diminum dalam jangka waktu panjang atau seumur hidup sehingga 

membutuhkan tingkat kepatuhan tinggi. Obat ARV terdiri dari beberapa golongan 

seperti nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI) dan nonnucleoside 

reverse transcriptase inhibitor (NNRTI) serta inhibitor protease. 

2.4.2 Tujuan  

Menurut Nasronudin (2012), Terapi ARV bertujuan untuk(1) menurunkan 

angka kesakitan akibat HIV, dan menurunkan kematian akibat AIDS; (2) 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup penderita seoptimal mungkin; (3) 

mempertahankan dan mengembalikan status imun ke fungsi normal; (4) menekan 
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replikasi virus serendah dan selama mungkin sehingga kadar HIV dalam plasma < 

50 kopi/mL. 

2.4.3 Penatalaksanaan  

Pemberian ARV (Antriretroviral) perlu menempuh langkah-langkah yang 

arif dan bijaksana, serta mempertimbangkan berbagai faktor yaitu dokter telah 

memberikan penjelasan tentang manfaat, efek samping, resistensi, tata cara 

penggunaan ARV; kesanggupan dan kepatuhan penderita mengkonsumsi obat 

dalam waktu yang tidak terbatas; serta waktu yang tepat untuk memulai terapi 

ARV (Nasronudin 2012). 

Untuk memulai terapi antiretroviral perlu dilakukan pemeriksaan jumlah 

CD4 (bila tersedia) dan penentuan stadium klinis infeksi HIV. Hal tersebut 

bertujuan untuk menentukan apakah penderita sudah memenuhi syarat terapi 

antiretroviral atau belum. Berikut ini adalah rekomendasi memulai terapi ARV 

pada penderita dewasa yaitu : 

Tabel 2.3 Rekomendasi memulai terapi ARV penderita dewasa. 

Stadium 

Klinis 

WHO 

Pemeriksaan CD4 tidak 

dapat dilakukan 

Pemeriksaan CD4 dapat 

dilakukan 

I ARV belum direkomendasikan Terapi bila CD4 < 200 sel/mm
3
 

II ARV belum direkomendasikan Terapi bila CD4 < 200 sel/mm
3
 

III Mulai terapi ARV Pertimbangan terapi bila CD4 < 

350 sel/mm
3 
dan mulai terapi 

ARV sebelum CD4 turun < 200 

sel/mm
3
 

IV Mulai terapi ARV Terapi tanpa mempertimbangkan 

CD4 

(World Health Organization 2006) 
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Terapi ARV dibagi menjadi dua lini yaitu lini pertama dan lini kedua.  

1. Paduan ARV Lini Pertama 

Pemerintah menetapkan paduan yang digunakan dalam pengobatan ARV 

berdasarkan pada 5 aspek yaitu efektivitas, efek samping / toksisitas,  interaksi 

obat, kepatuhan, dan harga obat. Berikut ini anjuran pemilihan obat ARV lini 

pertama menurut Panduan Kementerian Kesehatan RI (2012) adalah  

 

Tabel 2.4 Panduan Obat ARV Lini Pertama 

AZT + 3TC + NVP (Zidovudine + Lamivudine + Nevirapine)  ATAU  

AZT + 3TC + EFV (Zidovudine + Lamivudine + Efavirenz)  ATAU  

TDF + 3TC (atau FTC) 

+ NVP 

(Tenofovir + Lamivudine (atau 

Emtricitabine) + Nevirapine)  

ATAU  

TDF + 3TC (atau FTC) 

+ EFV 

(Tenofovir + Lamivudine (atau 

Emtricitabine) + Efavirenz) 

 

(Kementerian Kesehatan RI 2012) 

Prinsip dalam pemberian ARV adalah  

1) Paduan obat ARV harus menggunakan 3 jenis obat yang terserap dan berada 

dalam dosis terapeutik. Prinsip tersebut untuk menjamin efektivitas 

penggunaan obat.  

2) Membantu pasien agar patuh minum obat antara lain dengan mendekatkan 

akses pelayanan ARV .  

3) Menjaga kesinambungan ketersediaan obat ARV dengan menerapkan 

manajemen logistik yang baik.  

2. Panduan ARV Lini Kedua 

Rekomendasi paduan lini kedua adalah 2 NRTI + boosted-PI. Boosted PI 

adalah suatu obat dari golongan Protease Inhibitor (PI) yang sudah ditambahi 

(boost) dengan ritonavir sehingga obat tersebut akan ditulis dengan kode .../r, 

2 NRTI + 1 NNRTI 
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misalnya LPV/r yaitu Lopinavir/ritonavir. Penambahan (booster) dengan ritonavir 

ini dimaksudkan untuk mengurangi dosis dari obat PI-nya karena kalau tanpa 

ritonavir maka dosis yang diperlukan menjadi tinggi sekali. Paduan lini kedua 

yang direkomendasikan dan disediakan secara gratis oleh pemerintah yaitu TDF 

atau AZT + 3TC + LPV/r. 

Tabel 2.5 Panduan TerapiLini Kedua 

Terapi Lini Kedua 

Harus memakai protease inhibitor (PI) yang diperkuat ritonavir (ritonavir- 

boosted) ditambah 2 NRTI, dengan pemilihan zidovudine (AZT) atau tenofovir 

(TDF) tergantung apa yang digunakan pada lini pertama dan 3TC. PI  yang  ada di 

   Indonesia dan dianjurkan digunakan adalah lopinavir/ritonavir(LPV/r) 

(Kementerian Kesehatan RI 2012) 

2.4.4 Profilaksis paskapajanan pada individu terpapar HIV 

Profilaksis paska pajanan (PPP) atau post exposure prophylaxis (PEP) 

adalah terapi ARV jangka pendek untuk mengurangi risiko terinfeksi HIV setelah 

terjadinya pajanan baik karena lingkungan pekerjaan maupun hubungan seksual 

(Yohanes 2014). Risiko penularan HIV melalui tusukan jarum suntik adalah 

kurang dari 1%. PPP juga dapat dipergunakan untuk beberapa kasus seksual 

seperti perkosaan atau keadaan pecah kondom pada pasangan suami istri 

(Kementerian Kesehatan RI 2011). 

Rekomendasi profilaksis pasca pajanan adalah pemberian ARV dengan 

durasi satu bulan. Waktu terbaik pemberian adalah sebelum 4 jam dan maksimal 

72 jam setelah terpapar. Pilihan jenis ARV sebagai PEP di Indonesia yaitu AZT + 

3TC + EFV atau AZT + 3TC + LPV/r (Lopinavir/Ritonavir). Sebelum memulai 

terapi perlu dilakukan tes anti HIV terlebih dahulu. Nevirapine tidak digunakan 

untuk profilaksis pasca pajanan (Kementerian Kesehatan 2011). 
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2.4.5 Dosis dan Efek Samping 

Kementerian Kesehatan RI (2011) menjelaskan tentang panduan memulai 

dan menghentikan NNRTI (Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor). 

Untuk memulai terapi ARV, NVP (Nevirapine) dimulai dengan dosis awal 200 

mg setiap 24 jam selama 14 hari pertama dalam panduan terapi ARV 

dikombinasikan bersama AZT (Zidovudine) atau TDF + 3TC (Tenofovir + 

Lamivudine). Apabila tidak ditemukan toksisitas hati, dosis dinaikkan menjadi 

200 mg setiap 12 jam pada hari ke – 15 dan selanjutnya. NVP yang dihentikan 

selama lebih dari 14 hari maka perlu dimulai pengobatan NVP dengan dosis yang 

lebih rendah.  

Efek samping atau toksisitas merupakan salah satu aspek yang perlu 

diperhatikan dalam pemberian ARV. Selain itu, efek samping atau toksisitas ini 

sering menjadi alasan medis untuk mengganti (substitusi) dan/atau menghentikan 

obat ARV. Pasien, bahkan kadang menghentikan sendiri terapinya karena adanya 

efek samping. Efek samping dapat timbul baik pada awal pengobatan seperti 

anemi karena AZT atau dalam jangka panjang seperti asidosis laktat dan neuropati 

karena d4T dan gangguan lipid karena penggunaan LPV/r dari golongan PI 

(Kementerian Kesehatan RI 2011). 
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Tabel 2.6 Dosis dan efek samping pemberian terapi ARV berdasarkan golongan 

obat. 

Nama Generik Dosis Efek Samping 

NRTI (Nukleoside Reverse Transcriptase Inhibitors) 

Abacavir (ABC) 300 mg 3 kali sehari, atau 

dalam bentuk kombinasi 

dengan ZDV dan 3TC 

(Trizivir) 1 tablet, 2 kali sehari  

Di dalam Trizivir terkandung 

300 mg ZDV, 159 mg 3TC, dan 

300 mg ABC. 

Reaksi hipersensitivitas 

(dapat fatal), demam, 

rash, kelemahan umum, 

mual, muntah, nafsu 

makan menurun, 

gangguan saluran 

pernapasan (nyeri 

tenggorokan, batuk), 

asidosis laktat dengan 

hepatic steatosis. 

Lamivudin (3TC) 150 mg 2 kali sehari, atau < 50 

kg : 2 mg/kg BB  

Toksisitas minimal, 

asidosis laktat dengan 

hepatic steatosis. 

Stavudine (d4T) >60 kg : 40 mg 2 kali sehari 

<60 kg : 30 mg 2 kali sehari 

Pankreatitis, neuropati 

perifer, asidosis laktat 

dengan hepatic steatosis., 

lipoartrophy. 

Zidovudine 

(ZDV, AZT) 

300 mg 2 kali sehari, atau 

dalam bentuk kombinasi 

ZDV/3TC 300 mg/150 mg 2 

kali sehari. 

Anemia, neuropeni, 

intoleransi 

gastrointestinal, sakit 

kepala, insomnia, miopati, 

asidosis laktat dengan 

hepatic steatosis. 

NNRTI (Non-Nucleoside  Reverse Transcriptase Inhibitor) 

Nevirapine 

(NVP) 

200 mg 1 kali sehari untuk 14 

hari, yang diikuti dengan 200 

mg 2 kali sehari. 

Rash kulit, sindroma 

stephen – johnson, 

peningkatan kadar serum 

transaminase, hepatitits. 

Efavirenz (EFV) 600 mg 1 kali sehari, diberikan 

malam hari. 

Keluhan mengenai CNS, 

pusing, somnolen, 

insomnia, kebingungan, 

halusinasi, agitasi, 

peningkatan kadar serum 

transaminase, dan rash 

kulit. 

(Nasronudin & Maramis 2007). 
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2.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 2.7 Keaslian Penulisanhubungan antara risk perception, outcome 

expectancies dan task self-efficacy dengan kepatuhan ODHA dalam 

terapi antiretroviral di Puskesmas Dupak Surabaya 

No 
Judul Karya Ilmiah 

dan Penulis 

Metode Penelitian (Desain, 

sampel, variabel, instrumen, 

dan analisis) 

Hasil 

1. Self-efficacy, medication

beliefs and adherence to

antiretroviral therapy by

patients attending a 

health facility in 

Pretoria (Adefolalu, 

Nkosi, Olorunju, & 

Masemola 2014) 

1) Desain : Cross-sectional

2) Sampel : 232 responden

3) Variabel :

- Independen : Self-efficacy

dan medication beliefs

- Dependen : Kepatuhan

terapi antiretroviral

4) Instrumen : Medicines 

Questionnaire, Adherence 

Self-Efficacy Scale dan The 

AIDS Clinical Trial Group 

Questionnaire. 

5) Analisis : Pearson’s

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa skor rata-rata dari  HIV 

Adherence Self-efficacy adalah 

6,45 dari 10. Keyakinan yang 

dipegang oleh peserta tentang 

pentingnya (kebutuhan) dan 

kekhawatiran tentang ART 

dalam pengelolaan infeksi 

pada umumnya positif. 

Didapatkan skor rata-rata 4,05 

dari 5, yang menunjukkan 

adanya keyakinan yang kuat 

dalam penggunaan ART. Serta 

terdapat hubungan yang kuat 

antara Adherence self-efficacy 

dan ART Adherence (p< 

0,001) pada peserta yang tidak 

patuh. Sehingga dari analisis 

tersebut menunjukkan ada 

hubungan antara keyakinan 

tentang pengobatan dan 

kepatuhan terhadap ART. 

2. Hubungan antara

Pengetahuan, Motivasi,

dan Dukungan Keluarga

dengan Kepatuhan

Terapi ARV ODHA

(Mahardining 2010)

1) Desain : Survei analitik

dengan pendekatan belah

lintang

2) Sampel : 22 responden

3) Variabel :

- Independen : Pengetahuan,

motivasi, dan dukungan

keluarga

- Dependen : Kepatuhan

terapi ARV ODHA

4) Instrumen : Kuesioner

5) Analisis : Uji fisher’s exact

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ada hubungan antara 

pengetahuan motivasi serta 

dukungan keluarga dengan 

kepatuhan terapi ARV pada 

ODHA di bawah bimbingan 

LSM Graha Mitra Semarang. 
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No 
Judul Karya Ilmiah 

dan Penulis 

Metode Penelitian (Desain, 

sampel, variabel, instrumen, 

dan analisis) 

Hasil 

3. Perceived Risk for HIV 

Risk Individuals: A 

Comparison of 

Adolescents and Adults 

(Jeffers 2012) 

1) Desain: Cross-sectional 

2) Sampel: 528 responden (280 

remaja, 248 dewasa) 

3) Variabel:  

- Independen: Persepsi 

resiko HIV 

- Dependen : Faktor yang 

berhubungan dengan 

persepsi resiko pada 

kelompok dewasa dan 

remaja yang beresiko 

tinggi. 

4) Instrumen : Kuesioner 

5) Analisis : Multivariate 

Setelah dilakukan analisis 

multivariat, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa memiliki 

banyak pasangan merupakan 

satu-satunya prediktor untuk 

peningkatan persepsi resiko 

HIV dikalangan orang dewasa. 

Sedangkan di kalangan remaja 

tidak ada hubungan yang 

signifikan antara indikator 

resiko HIV dan memiliki 

persepsi resiko HIV yang 

meningkat. Baik orang dewasa 

maupun remaja tampaknya 

meremehkan resiko HIV 

mereka berdasarkan perilaku 

seksual beresiko yang 

dilaporkan.  

4. Factors Associated with 

Adherence to 

Antiretroviral Therapy 

in HIV/AIDS Patients: A 

Cross-sectional Study in 

Southern Brazil 

 (Pinheiro2002) 

1) Desain : Cross-sectional 

2) Sampel : 195 responden 

3) Variabel :  

- Independen: 

Sociodemographic, clinical 

information, dan 

sociocognitive  

- Dependen : Kepatuhan 

Terapi antiretroviral 

4) Instrumen : Kuesioner 

5) Analisis : Bivariate analysis 

 

 

Hasil penelitian menunjukkan 

Tingkat kepatuhan terhadap 

terapi ARV menurun seiring 

dengan meningkatnya jumlah 

minum ARV per hari. Nilai 

sef-efficacy yang tinggi 

didapatkan pada pasien yang 

mengikuti terapi ARV (t-test, 

P<0,001), sementara skor rata-

rata persepsi dampak negatif 

dan permasalahan fisik lebih 

tinggi pada pasien yang tidak 

patuh (t-test, P=0,02).  

5.  Pengaruh Penerapan 

HAPA (Health Action 

Process Approach) 

terhadap Peningkatan 

Kepatuhan Diet Pada 

DM Tipe 2 di 

Puskesmas Krian 

Sidoarjo (Prasetia 2015) 

1) Desain: Quasy-experiment 

2) Sampel : 16 responden  

3) Variabel :  

- Independen: Penerapan 

HAPA (Health Action 

Process Approach) 

- Dependen : Self-efficacy, 

kadar gula darah, 

kepatuhan diet pada pasien 

DM Tipe 2 

4) Instrumen : Kuesioner dan 

stick untuk mengukur kadar 

gula darah 

5) Analisis : Wilcoxon Signed 

Rank Test & Mann Witney U 

Test 

 

Penerapan HAPA (Health 

Action Process Approach) 

efektif dalam meningkatkan 

kepatuhan diet pada pasien 

DM Tipe 2. Uji statistik 

Wilcoxon Signed Rank Test & 

Mann Witney U Test 

menunjukkan terdapat 

perbedaan yang signifikan 

tehadap Self-efficacy, kadar 

gula darah, kepatuhan diet dan 

terdapat peningkatan 

kepatuhan diet pada pasien 

DM Tipe 2. Penerapan HAPA 

ini akan merubah keyakinan 

pasien DM mengenai hasil 

yang positif jika melaksanakan 

diet DM dengan baik. 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Preintenders                            Intenders  Actors 

 

Gambar 3.1 Kerangka konseptual hubungan antara risk perception, outcome 

expectancies dan task self-efficacy dengan kepatuhan ODHA dalam 

terapi antiretroviral di Puskesmas Dupak Surabaya berdasarkan 

Teori Health Action Process Approach (HAPA) (Schwarzer 1992). 

 

Keterangan :                    =  diteliti             =  tidak diteliti 

 

  

Risk Perception 

Persepsi individu 

mengenai resiko 

yang mungkin 

terjadi dari tindakan 

yang dijalani 

Outcome 

expectancies 

Harapan hasil dari 

tindakan yang telah 

dilakukan 

Task Self-efficacy 

Niat yang mengarah 

pada perubahan 

motivasi individu 

untuk  melakukan 

suatu perilaku 

Intention: 

Memiliki tekat yang 

bulat untuk 

meningkatkan 

perilaku yang akan 

dijalankan 

 

 

 

Motivation Phase 

 

Action planning : 

Membentuk rencana 

rinci untuk 

menentukan kapan, 

dimana dan 

bagaimana perilaku 

akan dilakukan 

 

 Coping planning : 

Memikirkan 

kemungkinan 

hambatan yang 

dapat menghalangi 

tujuan awal dan 

merencanakan cara 

untuk mengatasinya 

 

 

Maintenance self-

efficacy 

Keyakinan akan 

kemampuan 

seseorang  untuk 

menghadapi hambatan 

yang timbul selama 

masa pemeliharaan  

 

 

ACTION 

Tindakan untuk 

mencapai tujuan 

 

 

Recovery self -

efficacy 

Berguna untuk 

kembali ke jalur 

perbaikan perilaku 

setelah keluar dari 

jalur atau tidak 

sesuai dengan 

perilaku yang 

diharapkan 

 

Barrier & Resources e.g Social Support 

Volition Phase 
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Penjelasan : 

Bagan tersebut menjelaskan upaya meningkatkan kepatuhan terapi 

antiretroviral pada ODHA berdasarkan pendekatan Health Action Process 

Approach (HAPA). Kepatuhan terhadap terapi antiretroviral adalah suatu keadaan 

dimana pasien mematuhi pengobatannya atas dasar kesadaran sendiri bukan hanya 

karena mematuhi perintah dokter, maka setiap ODHA seharusnya mempunyai 

sikap yang positif (mendukung) terhadap terapi antiretroviral agar tidak terjadi 

resistensi obat, progresi penyakit maupun infeksi oportunistik. Untuk dapat 

meningkatkan kepatuhan terapi antiretroviral, maka diperlukan pembentukan 

motivasi yang berasal dari diri sendiri.  

Pada ODHA dalam meningkatkan kepatuhan terapi antiretroviral, maka hal 

yang harus dibentuk adalah niat (intention), melalui motivational phase (tahap 

motivasi). Tahap motivasi ini dibentuk melalui 3 hal yaitu risk perception 

(Persepsi individu mengenai resiko yang mungkin terjadi dari tindakan yang 

dijalani), outcome expectancies (Harapan hasil dari tindakan yang telah 

dilakukan), dan task self- efficacy (Niat yang mengarah pada perubahan motivasi 

individu untuk melakukan suatu perilaku). Semua hal ini akan membentuk niat, 

dimana pasien memiliki tekad yang bulat untuk meningkatkan kepatuhan terapi. 

Selanjutnya niat baik tersebut harus diubah menjadi petunjuk rinci yang ada pada 

volition phase (tahap kehendak) atau post intentional yaitu berupa planning 

(perencanaan) : Membentuk rencana rinci untuk menentukan kapan, dimana dan 

bagaimana perilaku akan dilakukan. Setelah itu, action (tindakan) : Tindakan 

untuk mencapai tujuan. Setelah action dimulai, maka juga perlu dipertahankan 

(maintenance): Keyakinan akan kemampuan seseorang untuk menghadapi 
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hambatan yang timbul selama masa pemeliharaan. Serta harus memiliki recovery 

self-efficacy: Berguna untuk kembali ke jalur perbaikan perilaku setelah keluar 

dari jalur atau tidak sesuai dengan perilaku yang diharapkan. Sehingga melalui 

serangkaian mekanisme ini, maka kepatuhan terapi antiretroviral pada ODHA 

dapat ditingkatkan dan dipertahankan. 

3.2 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah H1, yaitu sebagai 

berikut. 

1. Ada hubungan antara Risk perception dengan Kepatuhan ODHA dalam Terapi

Antiretroviral di Puskesmas Dupak Surabaya.

2. Ada hubungan antara Outcome expectancies dengan Kepatuhan ODHA dalam

Terapi Antiretroviral di Puskesmas Dupak Surabaya.

3. Ada hubungan antara Task self-efficacy dengan Kepatuhan ODHA dalam

Terapi Antiretroviral di Puskesmas Dupak Surabaya.

.
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimen yaitu penelitian 

kuantitatif yang bersifat deskriptif korelasional, dimana penelitian dilakukan 

untuk mencari dan menjelaskan suatu hubungan antara variabel independen yaitu 

risk perception, outcome expectancies dan task self-efficacy dengan variabel 

dependen yaitu kepatuhan ODHA dalam terapi antiretroviral. 

Desain penelitian ini menggunakan cara cross sectional dimana dalam 

penelitian ini hanya menggunakan satu waktu untuk pengukuran atau observasi 

data variabel independen dan dependen hanya dalam satu kali dalam waktu yang 

sudah ditentukan dan tidak ada tindak lanjut. Tidak semua subjek dalam penelitian 

ini harus diobservasi pada hari atau pada waktu yang sama, akan tetapi baik 

variabel independen maupun variabel dependen dinilai hanya dalam waktu satu 

kali saja untuk mendapatkan faktor yang berhubungan dengan kepatuhan ODHA 

dalam terapi antiretroviral. 

4.2 Populasi, Sampel dan Sampling 

4.2.1 Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah ODHA yang sedang menjalani terapi 

antiretroviral (ARV) di Puskesmas Dupak Surabaya. Berdasarkan studi 

pendahuluan yang telah dilakukan, populasi dalam penelitian ini berjumlah total 

35 orang. 
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4.2.2 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah ODHA yang sedang menjalani terapi 

antiretroviral, berada di wilayah kerja Puskesmas Dupak Surabaya. Pemilihan 

sampel dilakukan peneliti dengan menetapkan kriteria sampel sebagai berikut : 

1. Kriteria inklusi: 

1) Penderita HIV/AIDS dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan 

2) Penderita HIV/AIDS yang menjalani terapi antiretroviral ≥12 bulan 

3) Penderita HIV/AIDS yang mampu membaca dan menulis 

2. Kriteria ekslusi: 

1) Penderita HIV/AIDS yang disertai dengan infeksi opportunistik stadium 

lanjut. 

4.2.3 Sampling 

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara purposive 

sampling yaitu peneliti bersama penanggung jawab program HIV/AIDS di 

Puskesmas Dupak memilih sampel diantara populasi sesuai dengan kriteria inklusi 

yang dikehendaki peneliti berdasarkan tujuan atau masalah dalam penelitian. 

Besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 30 responden. 

4.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

4.3.1 Variabel Penelitian 

Variabel pada penelitian ini terdiri dari variabel bebas (independent) dan 

variabel terikat (dependent). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah risk 

perception, outcome expectancies, dan task self-efficacy. Sedangkan variabel 

terikat adalah kepatuhan ODHA dalam terapi antiretroviral.  
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4.3.2 Definisi Operasional 

Tabel 4.1 Definisi Operasional “Hubungan antara risk perception, outcome 

expectancies dan task self-efficacy dengan kepatuhan ODHA dalam 

terapi antiretroviral di Puskesmas Dupak Surabaya”. 

Variabel 
Definisi 

Operasional 
Parameter Alat Ukur Skala Skor 

Independen 

Risk 

perception 

Persepsi 

individu 

mengenai 

resiko yang 

mungkin 

terjadi dari 

tindakan yang 

dijalani. 

1.  Kemampuan 

finansial 

dalam berobat 

2.  Adanya 

penyakit-

penyakit lain 

yang timbul 

3.  Resisten 

terhadap obat 

4.  Adanya  

diskriminasi 

Kuesioner 

Persepsi 

(Rosiana 

2014) 

Ordinal Skoring untuk 

pernyataan favorable 

terdiri dari 5 yaitu : 

Sangat tidak setuju = 0 

Tidak setuju = 1 

Netral = 2 

Setuju = 3 

Sangat setuju = 4 

 

Skoring untuk 

pernyataan 

nonfavorable terdiri 

dari 5 yaitu : 

Sangat tidak setuju = 4 

Tidak setuju = 3 

Netral = 2 

Setuju = 1 

Sangat setuju = 0 

 

Kriteria penilaian : 

Tinggi  = Skor 11-16 

Sedang = Skor 6-10 

Rendah = Skor 0-5 

Outcome 

Expectan-

cies 

Harapan hasil 

dari tindakan 

yang telah 

dilakukan. 

1. Positive 

outcome 

expectations    

(5 item efek 

positif 

terhadap 

kesehatan) 

2. Negative 

outcome 

expectations 

(efek samping 

pengobatan, 

gangguan 

terhadap 

aktifitas 

sehari-hari dan 

pengungkapan 

status HIV) 

Kuesioner 

Outcome 

Expectati-

ons 

(Pinheiro 

et al. 

2002) 

Ordinal Skoring terdiri dari 5  

yaitu : 

Sangat tidak setuju = 0 

Tidak setuju = 1 

Netral = 2 

Setuju = 3 

Sangat setuju= 4 

 

Kriteria penilaian : 

Tinggi  = Skor 31-44 

Sedang = Skor 16-30  

Rendah = Skor 0-15 
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Variabel 
Definisi 

Operasional 
Parameter Alat Ukur Skala Skor 

Independen 

Task Self-

efficacy 

Niat yang 

mengarah pada 

perubahan 

motivasi 

individu untuk 

melakukan 

suatu perilaku. 

1. Psychososial 

measures 

(Tindakan 

psikososial) 

2. ART 

Adherence 

(Kepatuhan 

ART) 

3. Clinical status 

(status klinis) 

4. Healthcare 

utilization 

(pemanfaatan 

kesehatan) 

Kuesioner 

HIV-

Adherence 

Self-

efficacy 

Question-

naire 

(HIV-

ASES) 

(Johnson 

et al. 

2007) 

Ordinal Skoring terdiri dari 11 

yaitu : 

0 = Sama  sekali tidak 

yakin bisa dilakukan 

1 = Sangat tidak yakin 

bisa dilakukan 

2 = Tidak yakin bisa 

dilakukan 

3 = Sedikit tidak yakin 

bisa dilakukan 

4 = Sangat sedikit tidak 

yakin bisa dilakukan 

5 = Netral 

6 = Sangat sedikit 

yakin bisa dilakukan 

7 = Sedikit yakin bisa 

dilakukan 

8 = Yakin bisa 

dilakukan 

9 = Sangat yakin bisa 

dilakukan 

10 = Sangat yakin 

sekali bisa dilakukan 

 

Kriteria penilaian : 

Tinggi  = Skor76-100%  

Sedang = Skor 60-75% 

Rendah = Skor <60  

Dependen 

Kepatu-

han Terapi 

ARV 

Tingkat 

ketaatan 

ODHA dalam 

melaksanakan 

terapi 

antiretroviral 

sesuai dengan 

instruksi yang 

telah 

diberikan. 

1. Kombinasi 

ARV yang 

diminum 

2. Dosis ARV 

dalam sehari 

3. Kapan terakhir 

ke layanan 

kesehatan 

4. Dosis ARV 

yang tidak 

diminum 

dalam satu 

bulan 

5. Tingkat 

kepatuhan 

pasien 

Kuesioner 

Kepatuhan 

pengobat-

an ARV 

(Ubra 

2012) 

Ordinal Kriteria penilaian untuk 

tingkat kepatuhan yaitu 

: 

Kepatuhan tinggi = 

Jumlah ARV yang 

diminum >95%  

Kepatuhan sedang = 

Jumlah ARV yang 

diminum 80-95% 

Kepatuhan rendah = 

Jumlah ARV yang 

diminum <80% 

(Depkes 2007) 
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4.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner 

bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai faktor-faktor yang berhubungan 

dengan kepatuhan ODHA dalam mengkonsumsi antiretroviral (ARV). Pada 

penelitian ini menggunakan 5 kuesioner antara lain : 

4.4.1 Kuesioner data demografi 

Kuesioner data demografi dalam penelitian ini untuk mengetahui data 

responden meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan, status 

perkawinan, pendapatan, lama terdiagnosis HIV/AIDS, lama menjalani terapi 

antiretroviral (ARV), selama terapi ARV pakah pernah rawat inap di rumah sakit, 

jumlah CD4 awal pada pemeriksaan terinfeksi HIV, jumlah CD4 pada 

pemeriksaan terakhir dan apakah CD4 mengalami peningkatan. 

4.4.2 Kuesioner Risk Perception 

Dalam penelitian ini, kuesioner yang digunakan adalah Kuesioner Persepsi. 

Kuesioner ini untuk menilai persepsi resiko ODHA terhadap terapi antiretroviral. 

Peneliti memodifikasi kuesioner persepsi yang digunakan dalam penelitian 

sebelumnya oleh Rosiana (2014) yang berjudul “Faktor-faktor yang 

mempengaruhi lost to follow-up pada pasien HIV/AIDS dengan terapi ARV di 

RSUP Dr. Kariadi Semarang”. Pada kuesioner persepsi tersebut terdapat 10 item 

pernyataan, namun peneliti hanya menggunakan 4 item pernyataan yang dianggap 

sesuai dengan kriteria dari persepsi resiko terhadap kepatuhan terapi ARV. 

Kuesioner ini diukur menggunakan skala likert, dengan pilihan jawaban terdiri 

dari sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju.  
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4.4.3 Kuesioner Outcome Expextancies 

Dalam penelitian ini, kuesioner yang digunakan adalah Outcome 

Expectations (Pinheiroet al. 2002). Harapan hasil dari terapi antiretroviral dinilai 

menggunakan 11 item pernyataan untuk menilai harapan hasil yang positif (terdiri 

dari 5 pertanyaan tentang efek positif pada kesehatan) dan harapan hasil yang 

negatif (terdiri dari 6 pertanyaan tentang efek samping, gangguan terhadap 

aktivitas sehari-hari, dan pengungkapan status HIV). Peneliti menggunakan 

kuesioner berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Pinheiro et al. (2002) tentang 

“Factors Associated with Adherence to Antiretroviral Therapy in HIV/AIDS 

Patients: A Cross-sectional Study in Southern Brazil”. 

4.4.4 Kuesioner Task Self-efficacy 

Task Self-efficacy dalam penelitian ini diukur menggunakan HIV-Adherence 

Self-efficacy Scale (HIV-ASES) oleh Johnson et al. (2007). Skala yang 

dikembangkan dalam konteks pengobatan HIV, yaitu untuk mengukur keefektifan 

terapi antiretroviral (ART) pada pasien HIV positif yang memakai ART yang 

dinilai dengan 12 item pertanyaan berdasarkan kepercayaan pasien dalam 

pengobatan terkait mengikuti rencana pengobatan, termasuk kepatuhan terhadap 

regimen pengobatan (Johnson et al. 2007). HIV-ASES memiliki 11 poin respon 

menggunakan skala likert dengan rentang skor mulai dari 0 (Sama  sekali tidak 

yakin bisa dilakukan) sampai dengan 10 (Sangat yakin sekali bisa dilakukan).  

4.4.5 Kuesioner Kepatuhan Terapi 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner Kepatuhan 

Pengobatan ARV. Peneliti memodifikasi kuesioner persepsi yang digunakan 

dalam penelitian sebelumnya oleh Ubra (2012) dengan judul penelitian “Faktor-
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faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pengobatan minum ARV pada pasien 

HIV di Kabupaten Mimika-Provinsi Papua Tahun 2012”. Komponen kuesioner 

kepatuhan pengobatan ARV terdiri dari kombinasi ARV yang diminum, dosis 

ARV yang diminum dalam sehari, kapan terakhir kali Anda berkunjung untuk ke 

layanan kesehatan untuk mengambil obat ARV, dosis ARV yang tidak diminum 

dalam satu bulan terakhir, dan tingkat kepatuhan pasien yang diperoleh dari 

perhitungan sisa obat ARV pada ODHA ketika melakukan pemeriksaan. Data sisa 

obat diperoleh dari data sekunder, yaitu diperoleh dari rekam medis pasien pada 

bulan terakhir kunjungan di puskesmas. 

4.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Dupak Surabaya pada tanggal 24 

juli 2017. Alasan peneliti memilih Puskesmas Dupak Surabaya karena puskesmas 

tersebut menyediakan pelayanan penanganan HIV. Selain itu juga Puskesmas 

Dupak memiliki program pemberian perawatan, dukungan dan pendampingan 

(PDP) atau CST (Care Support and Treatment) kepada ODHA. 

4.6 Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data 

Pengambilan dan pengumpulan data pada penelitian ini dibagi menjadi 

beberapa tahap, yaitu: 

4.6.1 Tahap Administratif 

Peneliti mengajukan surat permohonan pengumpulan data awal pada bagian 

Akademik Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dengan tujuan kepada 

Bakesbangpol Kota Surabaya sebagai surat pengantar ke Dinas Kesehatan Kota 

Surabaya. Surat dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya diteruskan kepada Kepala 
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Puskesmas Dupak Surabaya, untuk selanjutnya peneliti melakukan pengumpulan 

data awal penelitian. 

4.6.2 Tahap pencarian dan penentuan responden 

Peneliti dibantu oleh Penanggung Jawab Program HIV/AIDS di Puskesmas 

Dupak untuk mencari dan menentukan responden penelitian sesuai dengan kriteria 

inklusi dan ekslusi.  

4.6.3 Tahap etik penelitian 

Peneliti mengajukan etik penelitian di Fakultas Keperawatan Universitas 

Airlangga untuk mengetahui apakah penelitian yang dilakukan oleh peneliti laik 

untuk dilakukan atau tidak. Uji etik dilakukan untuk mengusahakan manfaat yang 

sebesar-besarnya dan memperkecil kerugian atau resiko bagi subjek serta 

memperkecil kesalahan dalam penelitian. Setelah dinyatakan laik etik, kemudian 

peneliti mengajukan surat penelitian sesuai prosedur pada tahap administratif. 

4.6.4 Tahap informed consent 

Peneliti beserta dokter dan perawat penanggung jawab program HIV/AIDS 

mengumpulkan responden di Aula Puskesmas Dupak sesuai waktu yang telah 

ditentukan, yang saat itu bertepatan dengan pelaksanaan program care giver 

kepada ODHA oleh Puskesmas Dupak yang bekerjasama dengan LSM. Peneliti 

terlebih dahulu diberikan kesempatan oleh dokter penanggung jawab untuk 

menjelaskan maksud dan tujuan penelitian sebelum acara dimulai. Setelah itu, 

responden diberikan lembar persetujuan menjadi responden penelitian (informed 

consen) disertai penjelasan tentang tujuan, manfaat dan dipersilahkan 

mengundurkan diri jika tidak bersedia menjadi responden penelitian.  
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4.6.5 Tahap pengumpulan data 

Sebelum melakukan pengambilan data, peneliti terlebih dahulu 

berkonsultasi kepada Dokter penanggung Jawab HIV terkait kuesioner yang akan 

diberikan kepada responden, untuk memastikan bahwa kuesioner sudah baku. 

Proses pengambilan data dilakukan pada tanggal 24 Juli 2017, sesuai dengan 

waktu yang telah disepakati sebelumnya yaitu bertepatan dengan program care 

giver. Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti dibantu oleh dua orang 

teman atas instruksi Dokter penanggung Jawab HIV yang sebelumnya sudah 

diberikan penjelasan terkait penelitian ini. Dua orang teman tersebut bertugas 

membantu peneliti untuk mendampingi responden dalam pengisian kuesioner. 

Peneliti membagikan kuesioner serta alat tulis kepada responden. Kemudian 

responden diberikan penjelasan tentang cara pengisian kuesioner dan 

memfasilitasi apabila terdapat responden yang merasa kebingungan dalam 

pengisian kuesioner. Selama pengisian kuesioner, responden mengikuti instruksi 

yang diberikan peneliti sehingga pengisian kuesioner selesai secara bersamaan. 

Setelah selesai, kuesioner dikumpulkan kembali kepada peneliti. Kuesioner yang 

telah terkumpul selanjutnya dicatat pada lembar pengumpulan data. Setelah data 

terkumpul, peneliti melakukan analisis dan menarik sebuah kesimpulan dari 

penelitian yang dilakukan. 

4.7 Pengolahan Data dan Analisis Data 

4.7.1 Pengolahan Data 

1. Melakukan editing dengan memeriksa kembali kelengkapan data dari 

responden. Dalam penelitian ini kelengkapan data tersebut meliputi 

informed  consent, kelengkapan  lembar  kuesioner (menjaga kemungkinan 
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lembar hilang atau rusak), serta kelengkapan isian item oleh responden. 

2. Melakukan pemberian kode (Coding) dengan cara memberi tanda atau kode 

pada tiap-tiap kuesioner. Coding dilakukan pada data  untuk memudahkan 

dalam melakukan tabulasi dan analisis data.  

3. Melakukan tabulasi data (tabulating) dengan memasukkan data yang telah 

dituliskan sesuai pengkodean dalam suatu tabel untuk memudahkan entri 

data ke komputer. Tabulasi dalam bentuk tabel sesuai dengan variabel-

variabel yang diukur untuk mengetahui hubungan anatara risk perception, 

outcome expectancies dan task self-efficacy dengan kepatuhan ODHA dalam 

terapi antiretroviral di tempat penelitian. 

4. Memasukkan (entri) data dari hasil tabulasi yang sudah dilakukan ke 

program komputer (master sheet penelitian). 

4.7.2 Analisis Deskriptif 

1. Risk perception 

Diukur dengan Kuesioner Persepsi pasien menggunakan skala likert. 

Kuesioner terdiri dari 4 pernyataan. Pernyataan nomor 1, 2 dan 3 merupakan 

pernyataan favorable, sedangkan pernyataan nomor 4 merupakan pernyataan 

nonfavorable. Responden harus memilih salah satu dari jawaban. 

Tabel 4.2 Skor kuesioner persepsi untuk pernyataan favorable 

Jawaban Skor 

Sangat setuju 4 

Setuju 3 

Netral 2 

Tidak setuju 1 

Sangat Tidak setuju 0 
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Tabel 4.3 Skor kuesioner persepsi untuk pernyataan nonfavorable 

Jawaban Skor 

Sangat setuju 0 

Setuju 1 

Netral 2 

Tidak setuju 3 

Sangat Tidak setuju 4 

Penentuan kriteria penilaian dengan menggunakan rumus berikut (Slamet 1993) : 

Interval kelas (IK) = Skor Maksimum (Sma) – Skor Minimum (Smi) 

Jumlah Kategori 

Keterangan : 

1. Skor Maksimum (Sma) : Jumlah item soal x Skor tertinggi 

2. Skor Minimum (Smi) : Jumlah item soal x Skor terendah 

3. Jumlah Kategori  : Jumlah interval kelas (rendah, sedang dan tinggi) 

Kategori : 

1. Rendah = Smi sampai (Smi + IK) 

2. Sedang = (Smi + IK) + 1 sampai (Smi + 2IK) 

3. Tinggi  = (Smi + 2IK)+ 1 sampai Sma 

Hasil dari perhitungan, akan diinterpretasikan dengan kriteria sebagai berikut:  

Interval Kelas (IK) = 16-0 = 5,3 (Dibulatkan menjadi 5) 

     3 

Tabel 4.4 Kriteria hasil penilaian kuesioner persepsi 

Skor Kriteria 

   11-16 Tinggi 

6-10 Sedang 

0-5 Rendah 

2. Outcome expectancies 

 Diukur dengan Kuesioner Outcome Expectations menggunakan skala likert. 

Kuesioner terdiri dari 11 pernyataan. Responden harus memilih salah satu dari 

jawaban. 
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Tabel 4.5 Skor kuesioner Outcome Expectations 

Jawaban Skor 

Sangat setuju 4 

Setuju 3 

Netral 2 

Tidak setuju 1 

Sangat Tidak setuju 0 

Penentuan kriteria penilaian dengan menggunakan rumus berikut (Slamet 1993) : 

Interval kelas (IK) = Skor Maksimum (Sma) – Skor Minimum (Smi) 

Jumlah Kategori 

Keterangan : 

1. Skor Maksimum (Sma) : Jumlah item soal x Skor tertinggi 

2. Skor Minimum (Smi) : Jumlah item soal x Skor terendah 

3. Jumlah Kategori  : Jumlah interval kelas (rendah, sedang dan tinggi) 

Kategori : 

1. Rendah = Smi sampai (Smi + IK) 

2. Sedang = (Smi + IK) + 1 sampai (Smi + 2IK) 

3. Tinggi  = (Smi + 2IK)+ 1 sampai Sma 

Hasil dari perhitungan, akan diinterpretasikan dengan kriteria sebagai berikut: 

Interval Kelas (IK) = 44-0 = 14,6 (Dibulatkan menjadi 15) 

  3 

Tabel 4.6 Kriteria hasil penilaian Outcome Expectations 

Skor Kriteria 

   31-44 Tinggi 

16-30 Sedang 

0-15 Rendah 

3. Task Self-efficacy 

Diukur dengan HIV-Adherence Self-efficacy Scale (HIV-ASES) 

menggunakan skala likert. Kuesioner terdiri dari 12 pertanyaan. Responden harus 

memilih salah satu dari jawaban. 
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Tabel 4.7 Skor kuesioner HIV-Adherence Self-efficacy Scale 

Jawaban Skor 

Sama  sekali tidak yakin bisa dilakukan 0 

Sangat tidak yakin bisa dilakukan 1 

Tidak yakin bisa dilakukan 2 

Sedikit tidak yakin bisa dilakukan 3 

Sangat sedikit tidak yakin bisa dilakukan 4 

Netral 5 

Sangat sedikit yakin bisa dilakukan 6 

Sedikit yakin bisa dilakukan 7 

Yakin bisa dilakukan 8 

Sangat yakin bisa dilakukan 9 

Sangat yakin sekali bisa dilakukan 10 

Langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan skor yang didapat kemudian 

dibandingkan dengan total skor daan dikali denagn seratus persen (Arikunto 

2006). Sehingga didapatkan rumus: 

P = F x 100% 

         N 

Keterangan : 

P = Prosentase 

F = Jumlah skor jawaban 

N = Jumlah skor maksimal 

Tabel 4.8 Kriteria hasil penilaian kuesioner HIV-Adherence Self-efficacy Scale 

Skor Kriteria 

76-100% Tinggi 

60-75% Sedang 

<60% Rendah 

4. Kepatuhan terapi antiretroviral

Diukur dengan kuesioner kepatuhan pengbatan ARV. Pengkategorian

tingkat kepatuhan didasarkan dari rumus: 

Persentase obat yang diminum =     Jumlah tablet yang diminum    x 100% 

         Jumlah tablet yang harus diminum 

Keterangan : 

1. Kepatuhan tinggi adalah : jumlah kombinasi obat ARV kurang dari 3 dosis

yang tidak diminum dalam periode 30 hari (> 95%).
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2. Kepatuhan sedang adalah jumlah kombinasi obat ARV antara 3-12 dosis yang 

tidak diminum dalam periode 30 hari (80-95%).  

3. Kepatuhan rendah, adalah jumlah kombinasi obat ARV lebih dari 12 dosis 

yang tidak diminum dalam periode 30 hari (<80%) (Depkes, 2007).  

4.7.3 Analisis Inferensia  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis hubungan 

antara variabel penelitian independen (X) yaitu risk perception, outcome 

expectancies, dan task self-efficacy dengan variabel dependen (Y) yaitu kepatuhan 

terapi antiretroviral berdasarkan data yang diperoleh penelitian dari jawaban 

responden atas pertanyaan dalam kuesioner. Skala data yang digunakan dalam 

kuesioner adalah ordinal. Data yang didapat dikumpulkan dan dianalisis 

menggunakan analisis bivariat dengan uji statistik Spearman Rho untuk 

mengetahui hubungan antara variabel dependen dan independen, dengan derajat 

kemaknaan/tingkat signifikasi α = 0,05 yang artinya jika ρ-value ≤ 0,05 berarti 

hipotesis (H1) diterima. Sebaliknya jika ρ-value >α maka hasil penelitian tidak 

membuktikan ada hubungan (tidak signifikan). Uji statistik dengan menggunakan 

program windows Statistical Product and Service Solutions (SPSS) dan disajikan 

dalam bentuk tabel. 

Tabel 4.9 Uji Statistik Analisa Data 

Variabel 
Uji Statistik 

Independen Dependen 

Risk perception 
Kepatuhan terapi 

antiretroviral (ART) 

Uji korelasi Spearman Rho 

Outcome expectancies Uji korelasi Spearman Rho 

Task Self-efficacy Uji korelasi Spearman Rho 
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Pada uji statistik nilai koefisien korelasi yang diperoleh atau nilai (r) yang 

di dapat diinterpretasikan pada tabel berikut : 

Tabel 4.10 Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefesien Korelasi 

Interval 

Koefisien 

Tingkat Hubungan 

0,00 - 0,199 Sangat rendah 

0,20 - 0,399 Rendah 

0,40 - 0,599 Sedang 

0,60 - 0,799 Kuat 

0,80 - 1,000 Sangat kuat 

(Sugiyono 2010) 

Berdasarkan analisis tersebut selanjutnya dapat dilakukan pembahasan 

secara deskriptif dan korelasional sehingga diperoleh suatu gambaran dan 

pengertian yang lengkap tentang hasil penelitian. 
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4.8 Kerangka Operasional/Kerja 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka kerja penelitian Hubungan antara Risk perception, Outcome 

expectancies dan Task self-efficacy dengan Kepatuhan ODHA dalam 

Terapi Antiretroviral di Puskesmas Dupak Surabaya pada 24 Juli 

2017. 

Menetapkan Populasi penelitian yaitu orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang 

sedang menerima terapi antiretroviral di Puskesmas Dupak Surabaya 

Purposive Sampling 

Menetapkan sampel berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi, dengan kriteria 

inklusi yaitu Penderita HIV/AIDS yang menjalani terapi antiretroviral (ART) ≥ 

12 bulan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki, sedangkan kriteria 

ekslusi yaitu penderita HIV/AIDS yang disertai penyakit lain dan infeksi 

opportunistik stadium lanjut. Dalam penelitian ini didapatkan sampel 30 

responden 

Mengidentifikasi kuesioner dari : 1) Data demografi (umur, jenis kelamin, dll), 

2) Risk Perception, 3) Outcome Expectancies, dan 4) Task Self-efficacy dan 5)

Kepatuhan terapi antiretroviral yang telah diisi oleh responden

Menganalisis hubungan antara risk perception, outcome expectancies dan task 

self-efficacy dengan kepatuhan ODHA dalam terapi antiretroviral di 

Puskesmas Dupak Surabaya menggunakan Uji korelasi Spearman Rho 

Merekomendasikan hasil penelitian ke Puskesmas Dupak Surabaya dan 

sebagai bahan masukan untuk penelitian di bidang Ilmu Keperawatan 

khususnya terkait HIV/AIDS. 

Mengukur risk perception dengan  kuesioner Persepsi pasien, mengukur 

outcome expectancies dengan  kuesioner Outcome Expectations, mengukur 

task self-efficacy dengan kuesioner Adherence Self-efficacy Scale (HIV-ASES) 

dan mengukur kepatuhan terapi antiretroviral dengan kuesioner Kepatuhan 

Pengobatan ARV 
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4.9 Etika Penelitian 

Penelitian yang menggunakan manusia sebagai subjek, tidak bertentangan 

dengan etika. Penelitian ini telah mendapatkan rekomendasi dari Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga, mendapat ijin dari Bakesbangpol Surabaya 

dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Penelitian ini telah diuji etik dan 

mendapatkan keterangan laik etik No. 463-KEPK dari Komite Etik Penelitian 

Kesehatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dengan ketentuan etika 

penelitian sebagai berikut :  

4.9.1 Respect to Human Dignity (Menghargai Hak Asasi Manusia) 

1. Lembar persetujuan menjadi responden (Informed Consent)

Lembar persetujuan diberikan kepada responden yang akan diteliti, tujuannya

adalah responden mengetahui maksud dan tujuan penelitian serta dampak yang

diteliti selama pengumpulan data. Jika responden bersedia diteliti, maka

responden akan menandatangani persetujuan dan jika responden menolak

diteliti maka peneliti tidak akan memaksa serta akan menghormati hak-haknya.

2. Tanpa nama (Anonimity)

Bertujuan ntuk menjaga kerahasiaan identitas responden, peneliti tidak akan

mencantumkan nama responden pada lembar pengumpulan data (kuesioner)

yang diisi oleh responden. Lembar tersebut hanya diberi nomor kode tertentu.

3. Kerahasiaan (Confidentially)

Kerahasiaan informasi yang telah diperoleh dari responden akan dijamin

kerahasiaannya.
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4. Asas menepati janji (Fidelity) 

Prinsip fidelity dibutuhkan peneliti untuk menghargai janji dan komitmennya 

terhadap responden. Peneliti setia pada komitmennya dan menepati janji serta 

menyimpan rahasia responden. Kesetiaan adalah kewajiban peneliti untuk 

mempertahankan komitmen yang dibuatnya. 

5. Otonomi (Autonomy) 

Prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa peneliti mampu berpikir 

logis dalam memutuskan. Prinsip otonomi ini merupakan bentuk respek 

peneliti terhadap responden, juga dipandang sebagai persetujuan tidak 

memaksa dan bertindak secara rasional. 

6. Kebebasan (Freedom) 

Perilaku tanpa tekanan dari luar, memutuskan sesuatu tanpa tekanan atau 

paksaan pihak lain. Bahwa responden bebas menentukan pilihan yang menurut 

pandangannya sesuatu yang terbaik, tanpa ada paksaan dari siapapun. 

4.9.2 Beneficience dan Non Maleficience 

1. Berbuat hal baik (Beneficience) 

Berarti hanya melakukan sesuatu yang baik. Kebaikan, memerlukan suatu 

pencegahan dari kesalahan atau kejahatan, penghapusan kesalahan atau 

kejahatan dan peningkatan baikan oleh diri dan orang lain dan secara aktif 

berkontribusi bagi kesehatan dan kesejahteraan klien. 

2. Tidak merugikan (Non Maleficience) 

Prinsip ini berarti segala tindakan yang dilakukan pada responden tidak 

menimbulkan bahaya atau cedera secara fisik dan psikologis. 
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4.9.3 Justice (keadilan) 

Keterlibatan subjek penelitian berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh 

peneliti dan semua subjek diperlakukan sama dan adil. Keadilan dalam penelitian 

ini akan diterapkan dengan memenuhi hak subjek untuk mendapatkan penanganan 

yang sama dan adil dengan memberikan kesempatan yang sama dan menghormati 

persetujuan dalam informed consent yang telah disepakati. 

4.10 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pada perhitungan sisa obat untuk 

menentukan tingkat kepatuhan dalam terapi antiretroviral pada kuesioner 

kepatuhan pengobatan ARV didapatkan dari data sekunder yaitu dari Rekam 

Medis responden. Hal tersebut dikarenakan, pada saat penelitian berlangsung 

responden belum saatnya untuk melakukan pemeriksaan dan pengambilan ARV 

di Puskesmas, dimana jadwal pemeriksaan responden biasanya dilakukan pada 

minggu ke empat atau minggu pertama. Sehingga dokter penanggung jawab 

HIV/AIDS di puskesmas dupak merekomendasikan untuk perhitungan sisa obat 

didasarkan pada pemeriksaan terakhir yaitu satu bulan sebelumnya. 
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang 

analisis hubungan dua variabel yaitu risk perception, outcome expectancies, dan 

task self-efficacy dengan kepatuhan ODHA dalam terapi antiretroviral di 

Puskesmas Dupak Surabaya sesuai dengan tujuan penelitian,  

Hasil penelitian ini meliputi gambaran umum lokasi penelitian, data umum 

penelitian yang terdiri dari karakteristik responden dan data khusus yang 

menampilkan variabel yang diukur berkaitan dengan analisis hubungan antara risk 

perception, outcome expectancies, dan task self-efficacy dengan kepatuhan ODHA 

dalam terapi antiretroviral di Puskesmas Dupak Surabaya. Data yang diperoleh 

selanjutnya dilakukan pembahasan setelah dianalisis dengan menggunakan uji 

statistik Spearman Rho untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel. 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Dupak merupakan 

salah satu puskesmas di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas 

Kesehatan Kota Surabaya. Puskesmas Dupak berlokasi di Jalan Dupak 

Bangunrejo Gg. Poliklinik No. 6, Kecamatan Krembangan, Surabaya. Puskesmas 

Dupak memiliki moto “Pelayananku Sepenuh Hati”. Visi dari puskesmas dupak 

yaitu sebagai puskesmas dengan pelayanan prima untuk mencapai wilayah Dupak 

sehat, sedangkan misi dari Puskesmas ini yaitu 1) Melaksanakan pelayanan 

kesehatan yang bermutu berdasarkan harapan dan kebutuhan masyarakat; 2) 

Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan serta keterjangkauan pelayanan 
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kesehatan; 3) Melaksanakan program dan upaya kesehatan secara profesional; dan 

4) Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah

kerja Puskesmas Dupak. 

Puskesmas Dupak memiliki beberapa program pelayanan terkait HIV 

seperti HCT (HIV Counseling Test) meliputi VCT dan PITC, PMTCT, satelit 

ARV, dan home day care untuk penderita HIV. Home day care merupakan suatu 

program yang hanya diberikan untuk klien yang tidak dapat datang ke puskesmas. 

Selain pelayanan di dalam Puskesmas, pelayanan HIV oleh Puskesmas Dupak 

juga melibatkan publik yaitu kader. Kader berpartisipasi dengan melakukan 

pengawasan dan pendampingan pengobatan serta penemuan dini kasusHIV. Bagi 

klien dengan HIV positif akan mendapatkan pelayanan kesehatan, pendampingan, 

pengobatan serta konseling. Upaya dalam meningkatkan task self-efficacy ODHA 

telah dilakukan diantaranya dengan adanya program pemberian perawatan, 

dukungan dan pendampingan (PDP) atau Care Support and Treatment (CST). 

Kegiatan PDP meliputi pertemuan care giver setiap 3 bulan sekali dengan 

kontribusi dari instansi luar untuk menyampaikan materi edukasi maupun 

pelatihan, diskusi dan sharing. Selain itu juga ada satelit atau pengambilan ARV 

dan pemberian makanan tambahan (PMT). 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Puskesmas Dupak agar ODHA bisa 

terpantau kesehatannya, mempertahankan hidupnya, hidup ODHA menjadi lebih 

berkualitas dan sebagainya. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

program yang ada yaitu penilaian terhadap tingkat kepatuhan pengobatan ARV 

ODHA (adherence). Sebelumnya belum ada pengkajian terhadap ODHA 

mengenai persepsi resiko (risk perception) dan hasil yang diharapkan (outcome 
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expectancies). Untuk menilai tingkat kepatuhan pengobatan ODHA biasanya 

ditentukan berdasarkan perhitungan sisa obat dalam kunjungan setiap bulannya. 

5.1.2 Karakteristik responden 

Responden pada penelitian ini yaitu orang dengan HIV/AIDS yang sedang 

menjalani terapi antiretroviral > 12 bulan. Tabel di bawah ini akan menguraikan 

30 karakteristik responden berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, 

pekerjaan, status perkawinan, pendapatan, lama terdiagnosis HIV, lama menjalani 

Terapi ARV, pernah rawat inap di Rumah Sakit, jumlah CD4 di awal terdiagnosis 

HIV, jumlah CD4 pada pemeriksaaan terakhir dan apakah terjadi peningkatan 

CD4. 

Tabel 5.1   Karakteristik Responden “Hubungan antara Risk perception, Outcome 

expectancies dan Task Self-efficacy dengan Kepatuhan ODHA dalam 

Terapi Antiretroviral di Puskesmas Dupak Surabaya pada 24 Juli 

2017”  

No. Karakteristik Parameter f % 

1 Usia 

20-29 tahun 2 6,7 

30-39 tahun 12 40,0 

40-49 tahun 13 43,3 

>50 tahun 3 10,0 

Total 30 100 

2 Jenis Kelamin 

Laki-laki 14 46,7 

Perempuan 16 53,3 

Total 30 100 

3 Pendidikan Terakhir 

SD/MI 9 30,0 

SMP/Sederajat 7 23,3 

SMA/Sederajat 13 43,3 

Sarjana 1 3,3 

Tidak Sekolah 0 0 

Total 30 100 

4 Pekerjaan 

Ibu Rumah Tangga 8 26,7 

PNS/TNI/POLRI 0 0 

Wiraswasta 12 40,0 

Lainnya (Buruh, LSM) 10 33,3 

Total 30 100 
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No. Karakteristik Parameter f % 

5 Status Perkawinan Menikah 16 53,3 

Bercerai 4 13,3 

Belum menikah 10 33,3 

Total 30 100 

6 Pendapatan >Rp 3.296.212,- 1 3,3 

Rp 3.296.212,- 3 10,0 

<Rp 3.296.212,- 13 43,3 

Tidak berpenghasilan 13 43,3 

Total 30 100 

7 Lama terdiagnosis 

HIV 

1-5 tahun 16 53,3 

6-10 tahun 12 36,7 

>10 tahun 2 10,0 

Total 30 100 

8 Lama menjalani 

Terapi ARV 

1-5 tahun 16 53,3 

6-10 tahun 12 40,0 

>10 tahun 2 6,7 

Total 30 100 

9 Rawat Inap di Rumah 

Sakit 

Ya 5 16,7 

Tidak 25 83,3 

Total 30 100 

10 Jumlah CD4 di awal 

terdiagnosis HIV 

< 200 sel/mm3 21 70,0 

200-349 sel/mm3 8 26,7 

350-499 sel/mm3 0 0 

>500 sel/mm3 1 3,3 

Total 30 100 

11 Jumlah CD4 pada 

Pemeriksaaan 

terakhir 

< 200 sel/mm3 8 26,7 

200-349 sel/mm3 8 26,7 

350-499 sel/mm3 8 26,7 

>500 sel/mm3 6 20,0 

Total 30 100 

12 Terjadi Peningkatan 

CD4 

Ya 26 86,7 

Tidak 4 13,3 

Total 30 100 

Tabel 5.1 menunjukkan karakteristik yang dimiliki oleh responden. Dilihat 

dari segi usia, mayoritas usia responden berada pada rentang usia 40-49 tahun 

sebanyak 13 responden (43,3%), dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak 

daripada laki-laki yaitu sebanyak 16 responden (53,3%). Kemudian untuk 

pendidikan terakhir, mayoritas responden yaitu tamat SMA sebanyak 13 

responden (43,3%). Berdasarkan data di atas, pekerjaan yang dimiliki oleh 
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sebagian responden adalah wiraswasta sebanyak 12 responden (40%) dan status 

perkawinan sebagian besar responden adalah kawin 16 responden (53,3%). 

Hampir seluruh responden berpenghasilan kurang dari UMR Surabaya dan tidak 

berpenghasilan, masing-masing sebanyak 13 responden (43,3%). Menurut data 

yang didapatkan, sebagian besar responden lama terdiagnosis HIV dan lama 

menjalani terapi ARV berada dalam rentang 1-5 tahun yaitu masing-masing 

sebanyak 16 orang (53,3%). Dari keseluruhan responden, selama menjalani terapi 

ARV sebanyak 25 responden (83,3%) menyatakan tidak pernah dirawat di rumah 

sakit. Sebagian besar responden pada awal terdiagnosis HIV, jumlah CD4 kurang 

dari 200sel/mm3 yaitu sebanyak 21 responden (70%). Sedangkan jumlah CD4 

berdasarkan pemeriksaan terakhir sangat bervariasi, yaitu untuk jumlah CD4 < 

200 sel/mm3, jumlah CD4 rentang 200-349 sel/mm3, dan jumlah CD4 rentang 

350-499 sel/mm3 masing-masing sebanyak 8 responden, sedangkan jumlah CD4

>500 sel/mm3 hanya 1 responden. Dari data tersebut, sebanyak 26 responden

mengalami peningkatan CD4 berdasarkan pada pemeriksaan CD4 terakhir . 

5.1.3 Distribusi Data Variabel yang Diukur 

1. Risk perception

Tabel 5.2 Data variabel Risk perception ODHA di Puskesmas Dupak Surabaya 

pada 24 Juli 2017 

Variabel Parameter f % 

Risk perception 

Rendah 0 0,0 

Sedang 17 56,7 

Tinggi 13 43,3 

Total 30 100 

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki risk 

perception sedang yaitu sebanyak 17 responden (56,7%). 

72 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA RISK ... DWI AYU LESTARI



84 

 

 
 

2. Outcome expectancies 

Tabel 5.3 Data variabel Outcome Expectancies ODHA di Puskesmas Dupak 

Surabaya pada 24 Juli 2017 

Variabel Parameter F % 

Outcome 

Expectancies 

Rendah 0 0,0 

Sedang 19 63,3 

Tinggi 11 36,7 

Total 30 100 

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki outcome 

expectancies sedang yaitu sebanyak 19 responden (63,3%), sedangkan responden 

yang memiliki outcome expectancies tinggi sebanyak 11 responden (36,7%). 

3. Task Self-efficacy 

Tabel 5.4 Data variabel Task self-efficacy ODHA di Puskesmas Dupak Surabaya 

pada 24 Juli 2017 

Variabel Parameter F % 

Task Self-efficacy 

Rendah 1 3,3 

Sedang 11 36,7 

Tinggi 18 60,0 

Total 30 100 

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki task self-

efficacy tinggi yaitu sebanyak 18 responden (60%). Responden yang memiliki 

task self-efficacy sedang sebanyak 11 responden (36,7%) sedangkan yang 

memiliki task self-efficacy rendah sebanyak 1 responden (3,3%). 

4. Kepatuhan Terapi Antiretroviral 

Tabel 5.5 Data variabel Kepatuhan Terapi Antiretroviral ODHA di Puskesmas 

Dupak Surabaya pada 24 Juli 2017 

Variabel Parameter F % 

Kepatuhan 

Terapi 

Antiretroviral 

Rendah 9 30,0 

Sedang 0 0 

Tinggi 21 70,0 

Total 30 100 

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki 

kepatuhan terapi antiretroviral tinggi yaitu sebanyak 21 responden (70%), 
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sedangkan responden yang memiliki Kepatuhan Terapi Antiretroviral rendah 

sebanyak 9 responden (30%). 

5. Hubungan antara Risk Perception dengan Kepatuhan Terapi 

Antiretroviral 

Tabel 5.6 Hubungan Risk perception dengan Kepatuhan ODHA dalam Terapi 

Antiretroviral di Puskesmas Dupak Surabaya pada 24 Juli 2017 

Risk perception 

Kepatuhan Terapi Antiretroviral 
Total 

Rendah Tinggi 

F % f %  % 

Sedang 9 30 8 26,7 17 56,7 

Tinggi 0 0 13 43,3 3 43,3 

Total 9 30 21 70 30 100 

Uji Statistik Spearman Rho  

nilai signifikansi (p) = 0,001 ; koefisien korelasi (r) = 0,572 

 

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki risk 

perception tinggi dan kepatuhan terapi tinggi yaitu sebanyak 13 responden. Hasil 

uji statistik menggunakan uji korelasi spearman rho dengan SPSS 21 

menunjukkan bahwa nilai signfikansi p=0,001 (α≤0,05) maka H1 diterima dan H0 

ditolak, artinya ada hubungan antara risk perception dengan kepatuhan terapi 

antiretroviral. Koefisien korelasi (r) sebesar 0,572 menunjukan variabel risk 

perception dan kepatuhan terapi antiretroviral memiliki tingkat hubungan yang 

sedang.   

6. Hubungan antara Outcome Expectancies dengan Kepatuhan Terapi 

Antiretroviral 

Tabel 5.7 Hubungan Outcome Expectancies dengan Kepatuhan ODHA dalam 

Terapi Antiretroviral di Puskesmas Dupak Surabaya pada 24 Juli 2017 

Outcome 

Expectancies 

Kepatuhan Terapi Antiretroviral 
Total 

Rendah Tinggi 

F % F %  % 

Sedang 9 30 10 33,3 19 63,3 

Tinggi 0 0,0 11 36,7 11 36,7 

Total 9 30 21 70 30 100 

Uji Statistik Spearman Rho 

 nilai signifikansi (p) = 0,005 ; koefisien korelasi (r) = 0,498 
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Tabel 5.7 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki 

outcome expectancies tinggi dan kepatuhan terapi tinggi yaitu sebanyak 11 

responden. Hasil uji statistik menggunakan uji korelasi spearman rho dengan 

SPSS 21 menunjukkan bahwa nilai signfikansi p=0,005 (α≤0,05) maka H1 

diterima dan H0 ditolak, artinya ada hubungan antara outcome expectancies 

dengan kepatuhan terapi antiretroviral. Koefisien korelasi (r) sebesar 0,49 

menunjukan variabel outcome expectancies dan kepatuhan terapi antiretroviral 

memiliki tingkat hubungan yang sedang.   

7. Hubungan antara Task Self-efficacy dengan Kepatuhan Terapi 

Antiretroviral 

Tabel 5.8 Hubungan Task Self-efficacy dengan Kepatuhan ODHA dalam Terapi 

Antiretroviral di Puskesmas Dupak Surabaya pada 24 Juli 2017 

Task Self-efficacy 

Kepatuhan Terapi Antiretroviral 
Total 

Rendah Tinggi 

f % F %  % 

Rendah 1 3,3 0 0,0 1 3,3 

Sedang 8 26,7 3 10 11 36,7 

Tinggi 0 0,0 18 60 18 60 

Total 9 30 21 70 30 100 

Uji Statistik Spearman Rho  

nilai signifikansi (p) = 0,000 ; koefisien korelasi (r) = 0,808 

Tabel 5.8 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki task self-

efficacy tinggi dan kepatuhan terapi tinggi yaitu sebanyak 18 responden. Hasil uji 

statistik menggunakan uji korelasi spearman rho dengan SPSS 21 menunjukkan 

bahwa nilai signfikansi p=0,000 (α ≤0,05) maka H1 diterima dan H0 ditolak, 

artinya ada hubungan antara task self-efficacy dengan kepatuhan terapi 

antiretroviral. Koefisien korelasi (r) sebesar 0,808 menunjukan variabel task self-

efficacy dan kepatuhan terapi antiretroviral memiliki tingkat hubungan yang 

sangat kuat.   
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5.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 24 Juli 2017 

diketahui risk perception, outcome expectancies dan task self-efficacy memiliki 

hubungan dengan kepatuhan ODHA dalam terapi antiretroviral di Puskesmas 

Dupak Surabaya. 

5.2.1 Hubungan antara Risk Perception dengan Kepatuhan Terapi 

Antiretroviral 

Hasil uji statistik dalam penelitian ini menunjukkan adanya hubungan 

yang signifikan antara risk perception dengan kepatuhan ODHA dalam terapi 

antiretroviral. Tingkat korelasi yang dimiliki yaitu sedang. Korelasi tersebut ke 

arah positif yang artinya jika semakin tinggi risk perception maka semakin tinggi 

pula persepsi ODHA tentang adanya peluang mereka mengenai resiko yang 

terjadi dari terapi antiretroviral.  

Komponen dari risk perception adalah kerentanan (kemungkinan pengaruh 

yang dirasakan terhadap ancaman kesehatan) dan keparahan (hubungan yang 

dirasakan dari ancaman kesehatan) (Schwarzer et al. 2003). Persepsi resiko 

menentukan kualitas dan kuantitas kerentanan seseorang terhadap ancaman 

(Schwarzer 1992). Teori Health Action Process Approach, pengaruh risk 

perception terhadap niat dianggap paling lemah diantara tiga kognisi (Bandura 

1997; Schwarzer 2008). Hal tersebut tidak sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, bahwa sebagian besar ODHA memiliki risk perception 

yang tinggi hal tersebut juga didukung dengan tingkat kepatuhan terapi 

antiretroviral yang tinggi. Tetapi dalam penelitian ini juga didapatkan bahwa 

sebagian responden memiliki risk perception sedang namun tingkat kepatuhan 
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terapi antiretroviral rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa ODHA telah 

mengetahui perihal resiko-resiko yang mungkin terjadi dari terapi ARV, namun 

responden masih belum bisa menerapkan dengan baik bagaimana agar bisa 

terhindar dari resiko tersebut, terbukti dengan tingkat kepatuhan yang rendah yang 

diketahui berdasarkan perhitungan sisa obat responden. Sedangkan pada status 

pendidikan terakhir didapatkan, bahwa responden dengan pendidikan terakhir SD 

memiliki risk perception tinggi, sama halnya dengan responden dengan 

pendidikan terakhir SMA juga memiliki risk perception tinggi. Berdasarkan 

penemuan dalam penelitian bahwa faktor pendidikan tidak menunjukkan 

perbedaan terhadap tingkat risk perception responden, karena pada tingkat 

pendidikan yang berbeda menunjukkan tingkat risk perception yang sama. 

Bakhtari et al. (2012) menyatakan bahwa seorang individu akan 

melakukan upaya perlindungan diri jika mereka merasa kondisinya rentan 

terhadap masalah yang serius. Risk perception adalah komponen kunci dari 

banyak teori perubahan perilaku kesehatan (Ferrer & Klein 2015). Risk perception 

merupakan faktor yang penting untuk memotivasi perilaku sesorang (Sheeran et 

al.2013).  

Risk perception di dalam penelitian ini mengarah pada persepsi ODHA 

mengenai resiko yang terjadi dari terapi antiretroviral yang sedang dijalani. Dalam 

hal ini, risk perception merupakan langkah pertama yang dipandang sebagai 

pendahuluan pada tahap motivasi. Untuk dapat memunculkan risk perception 

yang baik perlu adanya pemahaman mengenai dampak yang mungkin terjadi dari 

terapi antiretroviral, sehingga ODHA bisa selalu waspada apabila suatu saat 

muncul dampak akibat terapi antiretroviral. Risk perception yang tinggi atau baik, 
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maka akan menyebabkan munculnya perilaku kesehatan yang baik pula. 

Sebaliknya, jika risk perception rendah tidak akan membuat seseorang termotivasi 

untuk bertindak. Kondisi tersebut sesuai dengan teori Health Belief Model 

(HBM), dalam HBM menjelaskan model perilaku sehat (misal memeriksakan diri) 

merupakan fungsi dari keyakinan personal tentang besarnya ancaman penyakit 

dan penularannya, serta keuntungan dari rekomendasi yang diberikan petugas 

kesehatan. Ancaman yang dirasakan berasal dari keyakinan tentang keseriusan 

yang dirasakan terhadap penyakit dan kerentanan orang tersebut. Individu 

kemudian menilai keuntungan tindakan yang diambil (misal: berobat akan 

memperingan gejala), meskipun dibayang-bayangi oleh risiko-risiko dari tindakan 

yang diambilnya, seperti: takut akan efek samping atau pun biaya pengobatan. 

5.2.2 Hubungan antara Outcome Expectancies dengan Kepatuhan Terapi 

Antiretroviral 

Hasil uji statistik dalam penelitian ini menunjukkan adanya hubungan 

yang signifikan antara outcome expectancies dengan kepatuhan ODHA dalam 

terapi antiretroviral. Tingkat korelasi yang dimiliki yaitu sedang. Korelasi tersebut 

ke arah positif yang artinya jika semakin tinggi outcome expectancies maka 

semakin tinggi pula harapan hasil ODHA dari terapi antiretroviral yang sedang 

dijalani. Berdasarkan data yang di dapatkan bahwa sebagian besar responden 

memiliki outcome expectancies yang tinggi terhadap kepatuhan terapi 

antiretroviral. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hogg (2008) 

bahwa terapi antiretroviral menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam 

kelangsungan hidup dan kualitas hidup. Namun, dalam penelitian ini juga 

ditemukan bahwa sebagian responden memiliki outcome expectancies sedang dan 
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tingkat kepatuhan terapi ARV rendah. Sebagai contoh pada responden R4 

memiliki outcome expectancies sedang, responden tersebut menyatakan setuju 

pada beberapa pertanyaan salah satunya yang menyebutkan bahwa “hasil 

laboratorium saya bagus, terbukti dengan meningkatnya jumlah CD4”. Jawaban 

dari responden tersebut memang benar, terbukti data yang dilihat peneliti, bahwa 

terdapat peningkatan jumlah CD4 pada awal pemeriksaan terdiagnosis HIV 

dengan jumlah CD4 pada pemeriksaan terakhir. Meskipun demikian, responden 

tersebut memiliki kepatuhan terapi ARV yang rendah, hal tersebut berdasarkan 

pada perhitungan sisa obat responden pada kunjungan terakhirnya yaitu sisa obat 

lebih dari 12 dosis yang tidak diminum dalam satu bulan terakhir. 

Outcome expectancies dipandang sebagai variabel yang penting dalam 

tahap motivasi, karena merupakan keseimbangan antara pro dan kontra dari hasil 

perilaku tertentu dalam diri seseorang. Selanjutnya, seseorang harus percaya pada 

kemampuan dirinya untuk melakukan tindakan yang diinginkan. Jika tidak, maka 

outcome expectancies akan gagal untuk melakukan suatu tindakan. (Schwarzer 

1992). 

Outcome expectancies di dalam penelitian ini mengarah pada persepsi 

seseorang tentang harapan hasil yang ingin dicapai dari terapi antiretroviral. 

Outcome expectancies merupakan keyakinan subjektif tentang kemungkinan 

perilaku individu dengan hasil selanjutnya. Persepsi ODHA dalam Outcome 

expectancies pada terapi antiretroviral bisa berupa positif dan negatif, tergantung 

sejauh mana responden tersebut memandang terapi antiretroviral yang mereka 

jalani. Lamanya seseorang tersebut terinfeksi HIV/AIDS serta menjalani terapi 

ARV berpengaruh pada persepsi ODHA mengenai permasalahan yang sedang 
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dihadapinya. ODHA yang memiliki tingkat pengetahuan serta pemahaman yang 

bagus cenderung akan menghasilkan outcome expectancies yang positif. Hasil 

yang positif tersebut akan meningkatkan motivasi ODHA dalam menjalankan 

terapi antiretroviral.  

5.2.3 Hubungan antara Task Self-efficacy dengan Kepatuhan Terapi 

Antiretroviral 

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa task self-efficacy berhubungan 

dengan kepatuhan ODHA dalam terapi antiretroviral. Tingkat korelasi yang 

dimiliki yaitu sangat kuat. Korelasi tersebut ke arah positif yang artinya jika 

semakin tinggi task self-efficacy maka semakin tinggi pula niat ODHA dalam 

menjalankan terapi antiretroviral. Berdasarkan data yang di dapat, mayoritas 

responden memiliki task self-efficacy yang tinggi dan kepatuhan terapai ARV 

yang tinggi, hanya ada satu responden yang memiliki task-self-efficacy rendah dan 

kepatuhan terapi ARV yang rendah. Seperti pada responden R4, pada kuesioner 

task self-efficacy responden menjawab netral pada pernyataan “menggabungkan 

kegiatan pengobatan ke dalam kegiatan sehari-hari” sedangkan pada pernyataan 

“tetap melakukan pengobatan sesuai jadwal walaupun mengganggu kegiatan 

sehari-hari” responden menjawab yakin bisa dilakukan. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa responden tidak konsisten dalam menjawab pernyataan dalam kuesioner.  

Mayoritas usia ODHA di Puskesmas Dupak Surabaya berada pada rentang 

usia 30-49 tahun. Hal tersebut didukung oleh penelitian Hanifah (2014), yang 

menyatakan bahwa faktor usia berpengaruh terhadap tingkat self-efficacy pada 

pasien DM. Semakin tinggi usia seseorang maka pengalaman yang didapat 

semakin banyak. Individu yang lebih tua akan lebih mampu dalam mengatasi 
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rintangan dalam hidupnya dibandingkan dengan individu yang lebih muda. 

Task self-efficacy memfasilitasi penetapan tujuan, yang mengacu pada tahap 

proses pertama, dimana seorang individu belum bertindak, tetapi sudah 

menghasilkan motivasi untuk melakukan suatu perilaku. Task self-efficacy 

(kemampuan diri) menyatu dengan outcome expectancies (hasil yang diharapkan) 

yang bertujuan positif akan memberikan kontribusi besar dalam membentuk niat 

(Schwarzer & Renner 2000). 

Task self-efficacy dalam penelitian ini mengarah pada suatu niat terhadap 

perubahan motivasi individu dalam menjalankan terapi antiretroviral. Pengalaman 

dan keberhasilan individu dalam mengelola penyakit HIV merupakan sumber 

utama dalam pembentukan task self-efficacy. Belajar dari pengalaman orang lain 

melalui observasi dan meniru perilaku kesehatan yang benar dapat meningkatkan 

task self-efficacy, selain itu kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh ODHA di 

Puskesmas Dupak Surabaya memegang peran penting dalam meningkatkan task 

self-efficacy. 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian tentang hubungan antara risk perception, outcome expectancies, dan 

task self efficacy dengan kepatuhan ODHA dalam terapi antiretroviral di 

Puskesmas Dupak Surabaya. 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan penelitian hubungan antara risk perception, outcome expectancies, 

dan task self efficacy dengan kepatuhan ODHA dalam terapi antiretroviral. 

1. Risk perception memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan ODHA 

dalam terapi antiretroviral di Puskesmas Dupak Surabaya.  

2. Outcome expectancies memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan 

ODHA dalam terapi antiretroviral di Puskesmas Dupak Surabaya.  

3. Task self-efficacy memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan 

ODHA dalam terapi antiretroviral di Puskesmas Dupak Surabaya.  

6.2 Saran 

Hasil penelitian yang diperoleh mengenai hubungan antara risk perception, 

outcome expectancies, dan task self efficacy dengan kepatuhan ODHA dalam 

terapi antiretroviral di Puskesmas Dupak Surabaya, maka saran yang dapat 

diberikan oleh peneliti antara lain: 

1. Bagi Responden 

Bagi ODHA di Puskesmas Dupak Surabaya diharapkan dapat 

menyeimbangkan antara risk perception, outcome expectancies dan task 
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self-efficacy dalam meningkatkan kepatuhan terapi antiretroviral. ODHA 

juga diharapkan aktif dalam mengikuti program konseling dan care giver 

yang rutin diadakan oleh Puskesmas Dupak Surabaya, sehingga dari 

keaktifan tersebut harapannya ODHA dapat mempertahankan atau bahkan 

meningkatkan kepatuhan dalam terapi antiretroviral. 

2. Bagi Petugas Kesehatan di Puskesmas Dupak Surabaya

Bagi perawat dan profesional perawatan kesehatan lainnya di Puskesmas

Dupak Surabaya diharapkan dapat bekerjasama dengan ODHA dalam hal

peningkatan kepatuhan terapi antiretroviral. Program konseling yang efektif

diharapkan dapat meningkatkan risk perception, outcome expectancies dan

task self-efficacy ODHA, sehingga petugas kesehatan dapat membantu

ODHA dalam menangani ketidakpatuhan dalam terapi antiretroviral di

Puskesmas Dupak Surabaya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan prosedur

pengumpulan data dengan menambahakan metode wawancara khususnya

pada kuesioner Kepatuhan Terapi ARV.
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Lampiran 1 

Surat Izin Penelitian dari FKp UNAIR 
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Lampiran 2 

Surat Izin Penelitian dari Bakesbangpol 
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Lampiran 3 

Surat Izin Penelitian dari Dinas Kesehatan 
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Lampiran 4 

Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Puskesmas 
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Lampiran 5 

Sertifikat Etik Penelitian 
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Lampiran 6 

PENJELASAN PENELITIAN BAGI RESPONDEN PENELITIAN 

Saya sebagai peneliti : 

Nama  : Dwi Ayu Lestari 

NIM  : 131311133015 

Prodi  : Pendidikan Ners 

Instansi : Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

Dosen Pembimbing : 1. Purwaningsih,S.Kp.,M.Kes 

2. Khoridatul Bahiyah,S.Kep.,Ns.,M.Kep.Sp.Kep.J

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir. 

Judul Penelitian: Hubungan antara Risk perception, Outcome expectancies dan 

Task self-efficacy dengan Kepatuhan ODHA dalam Terapi Antiretroviral di 

Puskesmas Dupak Surabaya. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan TujuanUmum 

Menganalisis Hubungan antara Risk perception, Outcome expectancies dan Task 

self-efficacy dengan Kepatuhan ODHA dalam Terapi Antiretroviral di Puskesmas 

Dupak Surabaya. 

Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi karakteristik ODHA dalam terapi antiretroviral di

Puskesmas Dupak Surabaya.

2. Menganalisis hubungan antara risk perception dengan kepatuhan ODHA

dalam terapi antiretroviral di Puskesmas Dupak Surabaya.

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA RISK ... DWI AYU LESTARI



95 

3. Menganalisis hubungan antara outcome expectancies dengan kepatuhan

ODHA dalam terapi antiretroviral di Puskesmas Dupak Surabaya.

4. Menganalisis hubungan antara task self-efficacy dengan kepatuhan ODHA

dalam terapi antiretroviral di Puskesmas Dupak Surabaya.

Perlakuan yang diterapkan pada subyek 

Adapun perlakuan yang diberikan kepada responden selama penelitian adalah 

:Responden akan diberi lembar persetujuan untuk menjadi responden penelitian 

sebagai informed consent. Selanjutnya responden diberi kuesioner untuk dijawab 

kurang lebih selama 55 menit.  

Manfaat Penelitian 

1. Bagi ODHA diharapkan dapat memiliki pandangan mengenai risk perception,

outcome expectancies dan task self-efficacy, sehingga ODHA dapat

mengambil tindakan pencegahan dengan peningkatan kepatuhan dalam

menjalani terapi antiretroviral.

2. Bagi petugas kesehatan diharapkan dapat melakukan pengkajian terkait risk

perception, outcome expectancies dan task self-efficacy dengan kepatuhan

ODHA dalam terapi antiretroviral.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan.

Bahaya potensial 

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan subjek dalam 

penelitian ini, oleh karena dalam penelitian ini tidak dilakukan intervensi apapun 

melainkan hanya melakukan pengisian kuesioner sesuai dengan keadaan ODHA. 
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Jaminan kerahasiaan data 

Dalam penelitian ini, semua data dan informasi identitas subjek penelitian dijaga 

kerahasiaannya yaitu dengan tidak mencantumkan identitas subjek penelitian 

secara jelas dan pada laporan penelitian nama subjek penelitian dibuat kode. Data 

juga akan disimpan dengan aman dan terjaga kerahasiannya. 

Hak untuk undur diri 

Keikutsertaan subjek dalam penelitian ini bersifat sukarela dan responden berhak 

untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan konsekuensi yang 

merugikan responden. 

Adanya insentif untuk subjek 

Tidak adanya insentif untuk subjek dalam penelitian ini. 

Informasi Tambahan 

Nama   : Dwi Ayu Lestari 

No. HP : 085732096063 

Email  : dwiayu2934@gmail.com 

Instansi : Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

Alamat  : Kampus C Mulyorejo Surabaya 
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Lampiran  7 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

(INFORMED CONSENT) 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:  

Nama : 

Umur : 

Alamat : 

Telah mendapatkan keterangan secara rinci dan jelas mengenai: 

1. Judul penelitian

2. Tujuan penelitian

3. Perlakuan yang akan diterapkan

4. Manfaat penelitian

5. Bahaya yang akan timbul

Serta mendapatkan kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai segala sesuatu 

yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya (bersedia/tidak 

bersedia*) secara sukarela untuk menjadi responden penelitian saudari Dwi Ayu 

Lestari dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak 

manapun. 

Peneliti 

(Dwi Ayu Lestari) 

Surabaya,       Juli 2017 

Responden 

(.........................................)

Pembimbing Skripsi 

(Purwaningsih,S.Kp.,M.Kes) 

Saksi 

(.........................................)

*) : coret salah satu 
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Lampiran 8 

LEMBAR KUESIONER 

DATA DEMOGRAFI 

Petunjuk pengisian : 

1. Berilah tanda check list (√) pada pilihan jawabanAnda

2. Periksa kembali seluruh jawaban anda sebelum mengumpulkannya.

No. Responden : …………… 

DATA DEMOGRAFI 

1. Usia anda saat ini

(   ) 20-29 tahun

(   ) 30-39 tahun

(   ) 40-49 tahun 

(   ) > 50  Tahun 

2. Jenis kelamin

(   ) Laki-laki (   ) Perempuan 

3. Pendidikan terakhir

(   ) SD/MI

(   ) SMP/Sederajat

(   ) SMA/Sederajat

(   ) Sarjana 

(   ) Tidak sekolah 

4. Pekerjaan

(   ) Ibu Rumah Tangga

(   ) PNS/TNI/Polri

(   ) Wiraswasta 

(   ) Lainnya.............................. 

5. Status Pernikahan

(   ) Menikah

(   ) Bercerai

(   ) Belum menikah 

6. Penghasilan

(   ) Lebih dari UMR Surabaya (>Rp 3.296.212,-)

(   ) Sesuai UMR Surabaya (Rp 3.296.212,-)

(   ) Kurang dari UMR Surabaya (<Rp 3.296.212,-)

(   ) Tidak berpenghasilan

7. Lama terdiagnosis HIV/AIDS

(   ) 1-5 tahun

(   ) 6-10 tahun

(   ) >10 tahun

8. Lama menjalani terapi ARV

(   ) 1-5 tahun

(   ) 6-10 tahun

(   ) > 10 tahun 

9. Selama minum ARV apakah Anda pernah rawat inap di rumah sakit ?

(   ) Ya (   ) Tidak

10. Berapa jumlah CD4 Anda pada awal pemeriksaan terdiagnosis HIV ?

(   ) < 200 sel/mm3 

(   ) 200-349 sel/mm3 

(   ) 350-499 sel/mm3

(   ) >500 sel/mm3

11. Berapa jumlah CD4 Anda pada pemeriksaan terakhir ?

(   ) < 200 sel/mm3 

(   ) 200-349 sel/mm3 

(   ) 350-499 sel/mm3 

(   ) >500 sel/mm3

12. Apakah jumlah CD4 Anda sekarang mengalami peningkatan?

(   ) Ya (   ) Tidak
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Lampiran 9 

LEMBAR KUESIONER 

Persepsi Resiko terhadap terapi (Risk Perception) 

Petunjuk pengisian : 

1. Isilah pernyataan di bawah ini dengan memberikan tanda check list (✓) di

salah satu jawaban sesuai dengan yang benar-benar Anda pikirkan.

2. Apabila anda ingin mengganti jawaban, anda cukup mencoret (X) jawaban

yang ingin diganti dan berikan tanda check list (✓)  kembali pada jawaban

yang ingin andapilih.

No. Responden : ……………(diisi peneliti) 

No Pernyataan 

Jawaban 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 
Netral Setuju 

Sangat 

Setuju 

1 Jika ARV tidak gratis, saya 

masih mampu berobat 

2 
Jika tidak minum obat 

penyakit-penyait lain dapat 

masuk ke dalam tubuh 

3 
HIV menjadi resisten terhadap 

obat apabila tidak teratur 

minum obat 

4 

Takut adanya diskriminasi/ 

dijauhi di lingkungan ketika 

tahu status Anda dan sedang 

menjalani terapi ARV 
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Lampiran 10 

LEMBAR KUESIONER  

Hasil yang diharapkan dari terapi 

(Outcome Expectations) 

Petunjuk pengisian : 

1. Isilah pernyataan di bawah ini dengan memberikan tanda check list (✓) di

salah satu jawaban sesuai dengan yang benar-benar Anda pikirkan.

2. Apabila anda ingin mengganti jawaban, anda cukup mencoret (X) jawaban

yang ingin diganti dan lingkari kembali pada jawaban yang ingin

andapilih.

No. Responden : ……………(diisi peneliti) 

Pernyataan 

Sangat 

tidak 

setuju 

Tidak 

setuju 
Netral Setuju 

Sangat 

setuju 

1. Saya meminum obat terbaik agar

sembuh

2. Hasil laboratorium saya bagus, terbukti

dengan meningkatnya jumlah CD4

3. Kesehatan saya akan terjaga

4. Saya akan terlihat sehat dan baik

5. Umur saya akan lebih panjang

6. Saya akan merasakan efek samping

obat

7. Orang-orang akan tahu kalau saya

mengidap HIV

8. Saya harus sabar ketika orang bertanya

kenapa saya selalu minum obat

9. Pengobatan ini akan mengganggu

rutinitas saya apalagi ketika jadwal

minum obat bertepatan dengan jadwal

makan dan tidur

10. Sebelum keluar rumah, saya akan

mengatur agar dapat  minum obat tepat

waktu

11. Saya kesulitan untuk menelan obat
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Lampiran 11 

LEMBAR KUESIONER  

Task Self-efficacy (HIV-Adherence Self-Efficacy Scale) 

Petunjuk pengisian : 

1. Jawab pertanyaan dengan menuliskan skor mulai dari 0 (Sama  sekali tidak

yakin bisa dilakukan) sampai 10 (Sangat yakin sekali bisa dilakukan)

No. Responden : …………… 

0 = Sama  sekali tidak yakin bisa 

dilakukan 

1 = Sangat tidak yakin bisa dilakukan 

2 = Tidak yakin bisa dilakukan 

3 = Sedikit tidak yakin bisa dilakukan 

4 = Sangat sedikit tidak yakin bisa 

dilakukan 

5 = Netral 

6 =Sangat sedikit yakin bisa dilakukan 

7 = Sedikit yakin bisa dilakukan 

8 = yakin bisa dilakukan 

9 = Sangat yakin bisa dilakukan 

10 = Sangat yakin sekali bisa dilakukan 

Pertanyaan 
Skor 

0-10

Dalam sebulan terakhir, seberapa percaya dirikah anda dapat melakukan : 

1. Tetap melakukan pengobatan sesuai jadwal walaupun efek samping yang

dirasakan mulai mengganggu kegiatan sehari-hari?

2. Menggabungkan kegiatan pengobatan ke dalam kegiatan sehari-hari ?

3. Menggabungkan kegiatan pengobatan ke dalam kegiatan sehari-hari

walaupun Anda harus mengambil obat atau melakukan kegiatan lain di

depan banyak orang yang tidak mengetahui bahwa Anda terinfeksi HIV?

4. Tetap melakukan pengobatan sesuai jadwal walaupun mengganggu kegiatan

sehari-hari Anda?

5. Tetap melakukan pengobatan sesuai jadwal walaupun Anda dalam kondisi

yang tidak sehat?

6. Tetap melakukan pengobatan sesuai jadwal walaupun hal tersebut merubah

pola makan Anda?

7. Melanjutkan kegiatan pengobatan walaupun hal tersebut mengganggu

kegiatan sehari-hari Anda?

8. Melanjutkan kegiatan pengobatan sesuai jadwal yang disarankan dokter

walaupun jumlah CD4 Anda menurun secara signifikan dalam tiga bulan?

9. Melanjutkan kegiatan pengobatan walaupun Anda merasa tidak sehat?

10. Melanjutkan kegiatan pengobatan walaupun mendatangi puskesmas adalah

suatu kerumitan?

11. Melanjutkan kegiatan pengobatan walaupun orang terdekat Anda tidak

melihat perubahan yang baik terhadap diri Anda?

12. Mendapatkan sesuatu/dampak positif karena mengikuti kegiatan pengobatan

walaupun tidak terjadi peningkatan kesehatan?
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Lampiran 12 

LEMBAR KUESIONER  

Kepatuhan Terapi Antiretroviral 

Petunjuk pengisian : 

1. Isilah jawaban sesuai dengan nomor jawaban yang Anda pilih.

No. Responden : …………… 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Kombinasi ARV apa yang sedang anda minum sekarang ? 

1. Lamivudin (3TC) + Zidovudine (AZT) + Efavirens (EFV)

2. Lamivudin (3TC) + Didanosine (ddl) + Efavirens (EFV)

3. Lamivudin (3TC) + Stavudine (d4T) + Efavirens (EFV)

4. Lamivudin (3TC) + Zidovudine (AZT) + Nevirapine (NVP)

5. Lamivudin (3TC) + Didanosine (ddl) + Nevirapine (NVP)

6. Lamivudin (3TC) + Stavudine (d4T) + Nevirapine (NVP)

7. Lamivudin (3TC) + Zidovudine (AZT) + Nelfinavir (NFV)

8. Lamivudin (3TC) + Didanosine (ddl) + Nelfinavir (NFV)

9. Lamivudin (3TC) + Stavudine (d4T) + Nelfinavir (NFV)

10. Lainnya……………………….

2 Berapa dosis ARV yang Anda minum dalam sehari ? 

3 Kapan terakhir kali Anda berkunjung untuk ke layanan kesehatan untuk 

mengambil obat ARV ? 

1. Satu minggu lalu

2. Dua minggu yang lalu

3. Tiga minggu yang lalu

4. Satu bulan yang lalu

4 Berapa dosis ARV yang Anda lupa minum dalam satu bulan terakhir ? 

1. Kurang dari 3 dosis

2. Antara 3-12 dosis

3. Lebih dari 12 dosis

5 Berdasarkan hasil perhitungan obat, diperoleh tingkat kepatuhan (diisi peneliti) : 

1. Kepatuhan > 95%

2. Kepatuhan 80-95%

3. Kepatuhan < 80%
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