
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

HIV( Human Immunodeficiency Virus) merupakan virus yang melanda 

sistem imunitas badan pada penderitanya, bila sistem imunitas badan 

tidak sanggup lagi melawan bermacam berbagai virus ataupun kuman lain 

nya hingga badan mudah terserang bermacam berbagai penyakit serta 

sulit buat di sembuhkan( Murni, 2011) HIV/ AIDS merupakan penyakit 

meluas yang diakibatkan oleh peradangan Human Immunodeficiency 

Virus yang melanda sis¬tem imunitas badan. Virus HIV ditemui dalam 

cairan badan paling utama pada darah, cairan mani, cairan Miss V serta 

air susu bunda. Peradangan tersebut hendak menimbulkan pengidap 

hadapi penyusutan ketahanan badan se- hingga sangat gampang buat 

terinfeksi bermacam berbagai penyakit lain. Masa antara terinfeksi HIV 

dengan munculnya indikasi penyakit (masa inkubasi) ialah 6 bulan– 10 

ta¬hun. Rata- rata 21 bulan pada kanak- kanak, serta 60 bulan buat orang 

berusia.Masa inkubasi merupakan waktu yang dibutuhkan semenjak 

seorang terpapar virus HIV. Pengidap HIV/ AIDS membutuhkan 

penyembuhan dengan Antiretroviral (ARV) buat merendahkan jumlah virus 

HIV di dalam badan supaya tidak masuk ke dalam stadium AIDS dan buat 

menghindari terbentuknya peradangan oportunistik serta komplikasinya. 

Penderita yang menemukan penyembuhan harus patuh dalam 



 

mengkonsumsi obat ARV seumur hidup, tepat waktu dan disiplin. 

(Kemenkes, 2014). 

Berdasarkan data World Health Organization (WHO) pada tahun 2017, 

terdapat 36,9 juta penduduk dunia telah terinfeksi Human 

Immunodeficiency virus. (WHO, 2019). Pada tahun 2017, jumlah kasus 

HIV terbanyak berada pada wilayah Afrika (69,93%), wilayah South-East 

Asia (9,52%), wilayah Americans (9,25%), wilayah Europe (6,26%), 

wilayah Western Pacific (4,08%) dan wilayah Eastern Mediterranean 

(0,95%). (WHO, 2019). 

Di kawasan asia tenggara menurut WHO padan tahun 2017, Indonesia 

menempati urutan pertama dengan jumlah penderita sebanyak 630.000 

(540.000-740.000), kemudian diikuti oleh thailand di posisi kedua dengan 

jumlah penderita 440.000 (390.000-510.000) dan di posisi ketiga ditempati 

oleh vietnam dengan jumlah penderita 250.000 (220.000-280.000). (WHO, 

2019). Sedangkan untuk di Indonesia sendiri jumlah penderita yang 

terinfeksi virus HIV terbanyak di temukan di jawa timur menempati posisi 

pertama kemudian diikuti oleh dki Jakarta dan posisi ketiga di tempati jawa 

tengah, untuk Kalimantan timur sendiri termasuk dalam 10 besar penderita 

HIV terbanyak di Indonesia dengan menempati posisi ke delapan. 

(Kemenkes RI, 2018) 

Kepatuhan minum obat pada pasien HIV merupakan sebuah ketentuan 

tentang ketepatan waktu dalam mengatur jumlah dan dosis obat, Serta 

bagaimana metode orang dalam mengkonsumsiobat pribadinya. 



 

Ketidakpatuhan dalam penerapan pengobatan bisa merendahkan daya 

guna kerja obat ARV Dan tingkatkan resistensi virus dalam badan 

penderita (Djoerban, 2010). Kepatuhan merupakan perihal yang absolut 

dipunyai serta dicoba oleh penerima ARV bagaikan wujud sikap 

menghindari resistensi serta upaya mengoptimalkan khasiat pengobatan 

dan kurangi kegagalan penyembuhan. 

Ada pula pemicu dari ketidak patuhan penderita meliputi umur, 

pembelajaran, permasalahan ekonomi, khawatir hendak dampak samping, 

minimnya pengetahuan, kemudahan akses pelayanan.Sokongan keluarga 

serta dari tenaga kedokteran. Aspek tersebut akibat minimnya komunikasi 

serta data, penderita melaksanakan self- regulation terhadap pengobatan 

obat yang diterimanya (Muliawan, 2008).Kegagalan penyembuhan bisa 

terjalin sebab ketidakteraturan dari klien minum obat ataupun adherence 

yang kurang baik dari orang dengan HIV AIDS (ODHA). Bagi hasil Dima 

2013. yang dicoba periset pada bunda HIV yang berobat di Unit 

Perawatan Intermidiate Penyakit Peradangan( UPIPI), pemicu 

ketidakpatuhan minum obat ARV merupakan bunda merasa telah sehat 

sehingga tidak lagi minum obat, kurang ingat minum obat ARV, dampak 

samping yang dialami bunda sehabis minum obat ARV serta jarak rumah 

ke rumah sakit lumayan jauh. Supaya kegagalan tidak terjalin, motivasi 

sangat dibutuhkan dalam melaksanakan kepatuhan pengobatan ARV, 

tanpa terdapatnya motivasi pengobatan ARV tidak bisa dilanjutkan 

(Nursalam serta Kurniawati, 2007). Tidak hanya itu, pengetahuan ODHA 



 

tentang pengobatan ARV pula bisa pengaruhi kepatuhan dalam menjajaki 

aturan- aturan yang sudah disepakati dalam pengobatan ARV. Kepatuhan 

terhadap antiretroviral therapy (ART) merupakan kunci buat menekan 

berkembangnya penyakit HIV, kurangi resiko resistensi obat, tingkatkan 

kesehatan secara totalitas, mutu hidup, serta kelangsungan hidup, dan 

penyusutan resiko transmisi penyakit HIV. Seseorang pengidap haruslah 

patuh dalam menempuh pengobatan ARV buat menghindari terbentuknya 

perkembangnya virus di dalam badan. Ketidakpatuhan minum obat ARV 

pada pengidap bisa tingkatkan resiko virus yang semakin banyak di dalam 

badan. (Kemenkes RI, 2011). HIV/AIDS bisa ditularkan lewat be¬berapa 

metode penularan, ialah ikatan intim lawan tipe (heteroseksual), ikatan 

sejenis homoseksual, pemakaian perlengkapan suntik (penasun) secara 

bergantian, transfusi darah, serta penularan dari bunda ke anak (perinatal) 

(Kemenkes RI, 2014). Kelompok berisiko HIV/AIDS diantaranya 

merupakan kelompok Heteroseksual semacam WPSL (Perempuan 

Pekerja Intim Langsung), WPSTL (Perempuan Pekerja Intim Tidak 

Langsung), kelompok homoseksual semacam LSL (Lelaki Suka Lelaki), 

serta waria, dan kelompok Penasun (Pengguna Napza Suntik) (Kemenkes 

RI, 2014) 

Pembangunan kesehatan lewat Puskesmas wajib didukung oleh tenaga 

kesehatan yang bertanggung jawab terhadap kasus kesehatan di daerah 

kerjanya.Tenaga kesehatan membagikan donasi sampai 80% dalam 

keberhasilan pembangunan kesehatan. Tenaga kesehatan tersebut 



 

mencakup dokter, perawat, bidan, serta orang- orang yang bergerak 

dalam pelayanan kesehatan. (Kendari, 2014) Kepatuhan merupakan ialah 

sesuatu pergantian sikap dari sikap yang tidak mentaati peraturan 

keperilaku yang mentaati peraturan (Green dalam Notoatmodjo, 2007). 

Kelman dalam Sarwono (2007) mengemukakan pergantian perilaku sikap 

serta orang diawali dengan sesi kepatuhan, identifikasi, setelah itu 

internalisasi. Kepatuhan orang yang bersumber pada rasa terpaksa 

ataupun ketidakpahaman tentang berartinya sikap yang baru itu, bisa 

disusul dengan kepatuhan yang berbeda jenisnya ialah kepatuhan demi 

melindungi ikatan baik dengan petugas kesehatan ataupun tokoh yang 

menyarankan pergantian tersebut. Tekanan mental merupakan keadaan 

psikiatrik ataupun kendala kejiwaan yang kerap terjalin pada penderita 

dengan HIV (Candr dkk, 2005). Keadaan tersebut sangat pengaruhi 

quality of life untuk tiap pengidap HIV (Pohan, 2006).Apalagi untuk 

sebagian pengidap terdapat yang hingga mau melaksanakan bunuh diri 

(Fernandez dkk, 2006). Kecemasan serta tekanan mental jadi salah satu 

dari sekian banyakpemicu terbentuknya bunuh diri pada penderita yang 

bisa berakibat pula pada kenaikan angka bunuh diri. Diperkirakan 5% 

sampai 15% dari tiap orang yang terserang tekanan mental melaksanakan 

bunuh diri disetiap tahunnya (Katzenstein, 1998 dalam Hawari, 2006). 

Tekanan mental yang tidak ditanggulangi dengan baik bisa merendahkan 

sistem imunitas pada tiap pengidap HIV (Nursalam dkk, 2011). Kondisi 

tekanan mental bisa merendahkan guna imun, guna sel-selnatular 



 

killerdan respon lymphocyte sehingga berkontribusi pada percepatan 

penyusutan jumlah CD4 pengidapnya, dengan demikian mungkin 

peradangan opportunity lebih besar (Burack, Barrett,&amp;Stall, 1993). 

Tekanan mental pula bisa memperparah keadaan kesehatan pengidap 

HIV (Ironson, Balbin, Stuetzle, Fletcher, O’Cleirigh, Laurenceau, 

Schneiderman, Solomon,2005).sebab secara fisiologis HIV melanda sistim 

imunitas badannya. Bila pengidapnya pula hadapi tekanan mental 

makabisa memesatkan terbentuknya AIDS serta tingkatkan kematian 

(Nursalam serta Kurniawati, 2011).Pengidap HIV yang hadapi tekanan 

mental rentan terhadap penyakit 2 kali lebih kerap dibandingkan pengidap 

HIV yang tidak hadapi tekanan mental (Ironson dkk., 2005). Tidak hanya 

itu kondisi tekanan mental yang dirasakan oleh pengidap HIV bisa 

mempengaruhi ketidakpatuhannya terhadap penyembuhan (Carter, 2011). 

Bersumber pada riset Yaunin, Afriant, Hidayat (2013), didapatkan pada 

wisatawan poli VCT RSUP Dokter. Meter Djamil Padang sebanyak 49 

orang pengidap HIV/ AIDS yang hadapi depresisebanyak 24 orang (55, 

8%). Umur terbanyakmengalami tekanan mental merupakan pada umur 

20– 39 tahun (83, 3%). Bersumber pada tingkatan tekanan mental ringan 

(45, 8%), tekanan mental lagi (20, 8%), tekanan mental berat (8, 4%) serta 

tekanan mental sangat berat (25%) (Yaunin, 2013). Riset Astuti, Yosep, 

serta Susanti (2015), tingkatan depresipada kelompok intervensi serta 

kelompokkontrol saat sebelum dicoba intervensi SEFT (Spiritual Emotional 

Freedom Technique). Hasilnya menampilkan bahwapada kelompok 



 

intervensi sebanyak (33, 3%) hadapi tekanan mental pada garis batasan 

depresiklinis, setelah itu sebanyak (46, 7%) hadapi lagi serta (20%) 

respondenmengalami tekanan mental berat.Kelompok kontroldidapatkan 

informasi kalau sebanyak (27, 8%) resonden hadapi tekanan mental pada 

batasan klinis. (72, 2%) responden yangmengalami tekanan mental lagi. 

Sebaliknya tingkatdepresi pada kelompok intervensi post testadalah 

bagaikan berikut, sebanyak (33, 3%) responden normal, setelah itu 

sebanyak (53, 3%) responden hadapi kendala mood dan sebanyak (13, 

3%) responden mengalamidepresi lagi. Kelompok kontrolmenunjukkan 

kalau tidak terdapat pergantian signifikan dimana hasilnya relatif 

tetapdengan keadaan pre ialah sebanyak (27, 8%) responden terletak 

dalam garis batasan depresiklinis serta (72, 2%) responden 

mengalamidepresi lagi. 

Sudah diresmikan Permenkes RI No 21 Tahun 2013 tentang 

penanggulangan HIV serta AIDS yang isinya tentang upaya apa yang bisa 

dicoba dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Penanggulangan 

merupakan seluruh carayang bisa dicoba semacam pelayanan promotif, 

preventif, penaksiran, kuratif dan rehabilitatif yang bisa dicoba buat 

merendahkan angka kesakitan, angka kematian dan metode menghalangi 

penularan serta penyebaran penyakit supaya wabah tidak meluas ke 

wilayah lain dan kurangi akibat negatif yang bisa ditimbulkan. 

Hasil studi pendahuluan pada tanggal 21 Juni 2019 dilakukan studi 

pendahuluan lagi dengan metodewawancara yang peneliti lakukan pada 



 

10 ODHA, 4 orangmenyatakan masih ada minat dan kegembiraan, tetapi 

masih tidak percaya diri. Kemudian 6 orang lainnya menyatakanbahwa 

dengan status yang disandangnya saat ini memiliki gagasan tentang rasa 

bersalah, tidak berguna, tidak menerima akan kondisi yang dialaminnya 

dan tidak percaya diri 

Kemudian pada tanggal27 Desember 2019 di dapatkan jumlah yang 

melakukan pemeriksaan HIV pada bulan Januari sampai Desember 

sekitar 1336 orang lebih dan di dapatkan data yang terdiagnosis 

menderita hiv 156 orang dan hasil wawancara dengan petugas pemegang 

program hiv di dapatkan responden yang mengambil obat rutin setiap 

bulannya sebanyak 73 orang sedangkan sisa nya sebanyak 83 orang 

tidak mengambil obat. Di mana orang yang dengan usiaproduktif dan pada 

komunitas yang mengalami penyimpangan seksual paling dominan 

menderita hiv kemudian diikuti oleh wanita pekerja seksual.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Tingkat Depresi 

dengan Kepatuhan Minum Obat pada ODHA di Puskesmas Temindung 

Samarinda”? 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan 

masalah dalam Penelitian ini: “Hubungan Tingkat Depresi dengan 

Kepatuhan Minum Obat pada ODHA di Puskesmas Temindung 

Samarinda”? 



 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi 

“Hubungan Tingkat Depresi dengan Kepatuhan Minum Obat pada 

ODHA di Puskesmas Temindung Samarinda”? 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi karakteristik ODHA di Puskesmas Temindung 

Samarinda berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan 

dan status pernikahan. 

b. Untuk mengidentifikasi tingkat depresi ODHA di puskesmas 

temindung samarinda. 

c. Untuk mengidentifikasi kepatuhan minum obat ODHA di puskesmas 

temindung samarinda. 

d. Untuk menganalisis hubungan tingkat depresi dengan kepatuhan 

minum obat pada ODHA di puskesmas temindung samarinda. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi institusi pendidikan 

Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu tolak ukur bagi institusi 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR dalam 

mengevaluasi sejauh manakah upaya kemampuan mahasiswa dalam 

melakukan penelitian keperawatan hubungan tingkat depresi dengan 

kepatuhan minum obat pada ODHA di puskesmas temindung 

samarinda. 



 

2. Manfaat bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat diaplikasikan dalam bidang riset ilmu 

keperawatan khususnya dibidang keperawatan jiwa dan komunitas. 

3. Manfaat Bagi Puskesmas 

Penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan bagi pihak 

Puskesmas Temindung untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. 

4. Manfaat Bagi Peneliti lain 

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa menjadi data dan informasi 

untuk membantu penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

hubungan tingkat depresi dengan kepatuhan minum obat pada ODHA 

di puskesmas temindung samarinda. 

E. Keaslian Penelitian 

1. Riset Astuti, Yosep, serta Susanti (2015) yang bertajuk“ Pengaruh 

Intervensi SEFT (Spiritual Emotional Freedom Technique) terhadap 

Penyusutan Tingkatan Tekanan mental Bunda Rumah Tangga 

dengan HIV”. Variabel Independennya merupakan Pengaruh SEFT. 

Serta variabel Dependennya merupakan Penyusutan Tingkatan 

Tekanan mental. Tata cara riset yang digunakan pada riset ini 

merupakan quasi-experimental dengan pretest and posttest design, 

memakai kelompok kontrol buat bisa menguji terdapatnya karena 

serta akibat pada suatu fenomena. Ilustrasi dalam riset ini memakai 

metode non probability sampling dengan tata cara purposive 

sampling. 



 

2. Riset Yaunin, Afriant, Hidayat (2013) yang bertajuk“ Peristiwa Kendala 

Tekanan mental pada Pengidap HIV/AIDS yang Mendatangi Poli VCT 

RSUP Dokter. Meter. Djamil Padang Periode Januari-September 

2013”. Tipe riset ini merupakan riset deskriptif dengan pendekatan 

tata cara cross sectional. Riset dicoba di bagian Poli VCT RSUP 

Dokter. Meter. Djamil Padang pada bulan November 2013- Desember 

2013.Populasi pada riset ini merupakan penderita HIV/AIDS yang 

mendatangi Poli VCT RSUP Dokter. Meter. Djamil Padang bulan 

Januari hingga September 2013. Metode Pengambilan Ilustrasi: 

Penderita HIV/AIDS yang mendatangi Poli VCT hendak diajukan 

sebagian persoalan informasi demografi serta kuesioner Hamilton 

Depression Rating Scale serta kuesioner Hamilton Depression Rating 

Scale 

 

  


