
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Telaah Pustaka 

1. Konsep Kepatuhan Minum Obat 

a. Pengertian Kepatuhan 

Kepatuhan merupakan tingkatan seorang dalam melakukan 

sesuatu ketentuan dalam serta sikap yang dianjurkan.Penafsiran dari 

kepatuhan merupakan menuruti sesuatu perintah ataupun sesuatu 

ketentuan. Kepatuhan merupakan tingkatan seorang dalam 

melakukan perawatan, penyembuhan serta sikap yang dianjurkan 

oleh perawat, dokter ataupun tenaga kesehatan yang lain. 

Kepatuhan (compliance ataupun adherence) mengambarkan 

sepanjang mana penderita berperilaku buat melakukan ketentuan 

dalam penyembuhan serta sikap yang dianjurkan oleh tenaga 

kesehatan (Bart, 2004). 

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 yaitukepatuhan demi 



 

melindungi ikatan baik dengan petugas kesehatan ataupun tokoh 

yang mrnganjurkan pergantian tersebut.Kepatuhan bisa dimaksud 

bagaikan sesuatu wujud reaksi terhadap sesuatu perintah, anjuran, 

ataupun ketetapan lewat sesuatu kegiatan konkrit. Teori ini bagi 

Sarwono (2007) didasarkan pada asumsi- asumsi: 

1) Kalau manusia umunya melaksanakan suatu dengan metode 

yang masuk ide. 

2) Manusia memikirkan seluruh data yang ada 

3) Kalau secara eksplisit ataupun implisit manusia memperhitungkan 

implikasi aksi mereka. 

b. Batasan Kepatuhan 

Kepatuhan terhadap ketentuan penyembuhan kerap kali diketahui 

dengan “Patient Compliance”. Kepatuhan terhadap penyembuhan 

dikhawatirkan hendak memunculkan suatu yang tidak di idamkan, 

semacam misalnya apabila tidak minum obat cocok ketentuan, 

hingga hendak terus menjadi memperburuk penyakit (Bambang, 

2006 dalam Rahayu 2011). 

c. Pengukuran Perilaku Kepatuhan 

Kepatuhan penderita terhadap ketentuan penyembuhan pada 

prakteknya susah dianalisa sebab kepatuhan susah di 

identifikasikan, susah diukur dengan cermat serta bergantung 

banyak aspek. Pengkajian yang akurat terhadap orang yang tidak 

patuh ialah sesuatu tugas yang susah. Tata cara yang digunakan 



 

buat mengukur sepanjang mana seorang dalam mematuhi nasehat 

dari tenaga kesehatan yang meliputi laporan dari informasi orang itu 

sendiri, laporan tenaga kesehatan, perhitungan jumlah kapsul serta 

botol, uji darah serta urine, alat- alat mekanis, observasi langsung 

dari hasil penyembuhan (Niven, 2002). 

d. Upaya Peningkatan Kepatuhan 

Upaya tingkatkan kepatuhan dapat dengan tingkatkan keahlian 

mengantarkan data oleh tenaga kesehatan ialah dengan 

membagikan data yang jelas pada penderita menimpa penyakit yang 

dideritanya dan metode penyembuhannya, keterlibatan area social 

(keluarga) serta sebagian pendekatan sikap. Studi sudah 

mempertunjukkan kalau bila kerjasama anggota keluarga diperoleh, 

kepatuhan jadi lebih besar (Bart, 2004). 

e. Kepatuhan Terhadap Kesehatan 

Kepatuhan terhadap perawatan ialah sikap seorang buat mentaati 

ketentuan dalam perihal penyembuhan yang meliputi perlakuan 

spesial menimpa style hidup semacam diet, rehat serta berolahraga 

dan mengkonsumsi obat yang wajib disantap, agenda waktu minum, 

kapan wajib dihentikan sertakapan wajib berkunjung buat 

melaksanakan kontrol tekanan darah (Gunawan, 2001). 

 

 



 

f. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Minum Obat 

ARV 

Information Motivation and Behavioral Skills (IMB) model 

diperkenalkan oleh Fisher serta Fisher tahun 1992, model ini 

dirancang buat mengenali kepatuhan berhubungan dengan data, 

motivasi serta keahlian berperilaku bagaikan determinan kritis 

kepatuhan ART (Amico dkk, 2006). IMB model berkomentar kalau 

data, motivasi, serta keahlian berperilaku ialah aspek utama yang 

bisa pengaruhi sikap penangkalan seorang terhadap penyakit. Lewat 

data, motivasi, serta keahlian berperilaku buat kurangi resiko 

penularan, sikap penangkalan terhadap penyakit pula lebih gampang 

terwujud.Data berhubungan dengan pengetahuan dasar menimpa 

penyakit, keadaan kesehatan, ataupun sikap penangkalan yang 

diajarkan.Sedangkan itu motivasi dipengaruhi oleh motivasi orang 

serta motivasi sosial. Motivasi orang didasarkan pada perilaku 

terhadap sikap penangkalan, norma subjektif, anggapan menimpa 

kerentanan terhadap penyakit, keuntungan serta hambatan dari 

sikap penangkalan, bayaran yang ditimbulkan dari sikap berisiko. 

Motivasi sosial didasarkan pada norma sosial, anggapan orang 

menimpa sokongan sosial, dan terdapatnya anjuran dari orang lain. 

Sedangkan itu keahlian berperilaku ialah keahlian orang buat 

melaksanakan aksi penangkalan, membenarkan kalau seorang 

memiliki keahlian perlengkapan serta strategi buat berperilaku yang 



 

didasarkan pada keyakinannya (self efficacy) serta perasaan kalau 

dia bisa pengaruhi kondisi/suasana (perceived behavioural control) 

buat melaksanakan sikap tersebut. Keahlian berperilaku ialah 

prasyarat yang memastikan apakah data serta motivasi yang bagus 

sanggup mendesak aksi penangkalan ataupun pergantian sikap 

yang efisien. (Nurhawani, 2017) 

1) Aspek Usia 

Penderita berumur 30-an tahun waktu terinfeksi HIV menjawab 

penyembuhan HIV (ART) secara lebih baik dibanding dengan 

penderita yang berusia 18- 29 tahun. Perihal ini bersumber pada 

riset Amerika Serikat yang diterbitkan dalam journal AIDS (2008). 

para periset berkomentar kalau usiapasienHIVyang lebih tua lebih 

patuh pada penyembuhan yang berhubungan dengan jumlah viral 

loadyang tidak ditemukan dibanding dengan umur muda. Para 

periset pula mencatat kalau penderita yang lebih tua hadapi 

kenaikan jumlah CD4 lebih kilat dibanding dengan umur muda 

(Carter, 2008). 

2) Aspek Tipe Kelamin 

Wanita memiliki asumsi terhadap penyembuhan HIV yang lebih 

baik secara bermakna dibanding pria, dikatakan penulis Spanyol 

riset terbanyak terbaru yang mengamati mungkin tipe kelamin 

berakibat pada HIV yang diterbitkan dalm harian AIDS edisi 23 

April 2007.Komentar awal yang melaporkan kalau pria serta 



 

wanita menjawab peradangan HIV secara berbeda terbuat 15 

tahun kemudian. Semenjak itu bermacam riset memberi tahu 

penemuan yang berlawanan.Para periset dibalik riset baru ini 

berupaya buat menjernihkan permasalahan ini pada berfokus 

pada sekelompok besar penderita dari 69 rumah sakit di Spanyol 

yang seluruhnya mengawali penyembuhan yang seragam. Mereka 

mengumpulkan informasi dari 2, 620 orang yangterinfeksi HIV, 

72% antara lain pria–sepanjang 12 bulan mereka mengawali 

antiretroviral seragam dengan rejimen yang memiliki nelvinafir. 

Diantara mereka yang mengenakan pengobatan HIV yang 

ampuh buat awal kalinya, jumlah CD4 rata-rata pada wanita 

merupakan lebih besar dibanding pria meski wanita tampaknya 

lebih mungkkin mencapai viraload tidak ditemukan, perbedaannya 

tidak bermakna secara statistik perbandingan tipe kelamin lebih 

jelas pada kelompok yang sempat diatasi dengan sekali lagi 

jumlah CD4 rata- rata lebih besar pada wanita dibanding pria. 

(Legge, 2007) 

3) Aspek Pengetahuan Penyembuhan, Ras serta Pembelajaran. 

Penderita HIV yang kurang mengenali penyembuhan kerap 

tidak mengenali ketentuan penyembuhan yang diberikan oleh 

petugas kesehatan serta oleh sebab itu tingkatan kepatuhan 

penyembuhan lebih rendah.Osborn dari Universitas Northwsterny, 

Chicago, Amerika Serikat (AS) bersama rekan menciptakan kalau 



 

masyarakat AS generasi Afrika yang terinfeksi HIV 2 kali lebih bisa 

jadi tidak patuh dibanding dengan masyarakat yang berkulit putih. 

Riset tadinya membuktikan kalau tingkatan pengetahuan 

penyembuhan yang rendah berhubungan dengan akibat 

kesehatan yang kurang baik serta merupakan lebih universal 

diantara masyarakat AS generasi Afrika (2:4 kali lebih bisa jadi 

tidak patuh) dibanding masyarakat yang berkulit putih.Osbron 

berkata pada Reuters Health kalau melek huruf ialah prediktor 

bermakna terhadap ketidakpatuhan, sehingga penderita dengan 

tingkatan melek huruf rendah merupakan 2:1 kali lebih bisa jadi 

buat tidak patuh terhadap rejimen penyembuhan dibanding 

dengan yang melek huruf.Keterbatasan pengetahuan 

penyembuhan merupakan hambatan terhadap kepatuhan yang 

berpotensi buat diganti. Periset mencatat, mereka yang berisiko 

tidak patuh bisa mendapatkan khasiat dari bahan pembelajaran 

kesehatan yang disesuaikan dengan budaya serta etikat berobat 

ditulis buat seluruh tingkatan melek huruf (Hendry, 2007) 

4) Tipe Pekerjaan 

Bersumber pada riset (Fithria, dkk 2011) Tingkatan kepatuhan 

penyembuhan ARV 95% paling banyak pada responden yang 

bekerja bagaikan pegawai swasta yaitu 20 orang (41%). Perihal ini 

cocok dengan yang diharapkan kalau dengan memiliki pekerjaan 

yang lebih baik diharapkan memiliki tingkatan kepatuhan 



 

penyembuhan ARV yang lebih besar sebab tipe pekerjaan 

berkaitan dengan pemasukan seorang, yang mempengaruhi 

terhadap keahlian seorang buat membiayai kehidupannya 

tercantum bayaran ekspedisi dari rumah kerumah sakit buat 

mengambil obat. 

5) Depresi 

Bagi riset (Fithria, dkk 2011) Ada 1 orang (2%) responden dengan 

tingkatan kepatuhan penyembuhan ARV 80- 89% yang 

menanggapi kalau alibi tidak minum obat ARV sebab hadapi 

tekanan mental ataupun stress. Sehabis dicoba uji Kendall’s tau- 

b, didapatkan nilai signifikansi 0, 049 (&lt;0, 05) yang berarti aspek 

tekanan mental mempengaruhi secara signifikan terhadap 

tingkatan kepatuhan penyembuhan ARV. 

2. Konsep Tingkat Depresi 

a. Pengertian Depresi 

Tekanan mental ialah keadaan emosional yang umumnya 

diisyarati dengan kesedihan yang amat sangat, perasaan tidak 

berarti serta bersalah, menarik diri dari orang lain, tidak bisa tidur, 

kehabisan selera makan, hasrat intim serta atensi dan kesenangan 

dalam kegiatan yang biasa dicoba. Tekanan mental kerap kali 

berhubungan dengan bermacam permasalahan psikologis lain, 

semacam serbuan panik, penyalahgunaan zat, disfungsi intim serta 

kendala karakter (Davisondkk, 2006). Orang yang hadapi tekanan 



 

mental pada biasanya menampilkan indikasi psikis, indikasi raga 

serta sosial yang khas, semacam sedih hati, pilu berkelanjutan, 

sensitive, gampang marah serta tersinggung, lenyap semangat, 

hilangnya yakin diri, hilangnya konsentrasi, serta menyusutnya 

energi tahan( Lubis, 2009). 

Tekanan mental ialah kendala jiwa yang diisyarati dengan trias 

tekanan mental, ialah kesedihan berkelanjutan, motivasi menyusut, 

serta kurang tenaga buat melaksanakan aktivitas tiap hari (Keliat, 

2011). 

Tekanan mental merupakan kendala mental universal dengan ciri 

kehabisan atensi ataupun kesenangan, perasaan bersalah ataupun 

rendah diri, tidur tersendat ataupun nafsu makan menyusut, tenaga 

rendah, serta lenyap konsentrasi (World Health Organization, 2014). 

b. Etiologi Depresi 

Etiologi tekanan mental secara tentu belum dikenal, terdapat 

sebagian hipotesis yang berhubungan dengan aspek biologik serta 

psikososial. 

1) Aspek Biologik 

(a) Biogenik Amin. Biogenik amin ini dilepaskan dalam ruang 

sinaps bagaikan neurotransmiter. Neurotransmiter yang 

banyak berfungsi pada tekanan mental merupakan 

norepinefrin serta serotonin (Idrus, 2007). 



 

(b) Hormonal, pada tekanan mental ditemui hiperaktivitas aksis 

system limbic hipotalamus–hipofisis-adrenal yang 

menimbulkan kenaikan sekresi kortisol. Tidak hanya itu pula 

ditemui pula penyusutan hormone lain semacam GH, LH, 

FSH, serta testosterone (Idrus, 2007). 

(c) Tidur, pada tekanan mental ditemui kenaikan kegiatan rapid 

eye movement (REM) pada fase dini merambah tidur serta 

penyusutan REM pada fase latensi (Idrus, 2007). 

(d) Genetik, kendala ini diturunkan dalam keluarga. Bila salah 

seseorang dari orang tua memiliki riwayat tekanan mental 

hingga 27% anaknya hendak mengidap kendala tersebut. 

Sebaliknya apabila kedua orang tuanya mengidap tekanan 

mental hingga kemungkinanya bertambah jadi 50–75% (Idrus, 

2007). 

2) Aspek Psikososial 

Kejadian kehidupan serta tekanan pikiran area dimana sesuatu 

pengamatan klinik melaporkan kalau kejadian ataupun peristiwa 

dalam kehidupan yang penuh ketegangan kerap mendahului 

episode kendala mood. Sesuatu teori menarangkan kalau tekanan 

pikiran yang menyertai episode awal hendak menimbulkan 

pergantian fungsional neurotransmitter serta sistem pemberi ciri 

intra neuronal yang kesimpulannya pergantian tersebut 

menimbulkan seorang memiliki efek yang besar buat mengidap 



 

kendala mood berikutnya (Sadock&amp; Sadock, 2010). Bagi riset 

Bibring berkata tekanan mental bagaikan sesuatu dampak yang 

bisa melaksanakan suatu terhadap agresi yang ditunjukan 

kedalam dirinya. Apabila penderita tekanan mental menyadari 

kalau mereka tidak hidup cocok dengan yang dicita-citakannya 

hendak menyebabkan mereka putus asa. 

c. Gambaran Klinis Depresi 

Pengidap tekanan mental bisa ditemui sebagian ciri serta indikasi 

universal bagi Diagnostic Manual Statistic IV (DSM- IV): (American 

Psychiatric Association, 2000) ialah pergantian raga dengan ciri 

penyusutan nafsu makan, kendala tidur, keletihan ataupun kurang 

energy, agitasi, perih, sakit kepala tanpa pemicu raga. Kedua 

merupakan pergantian benak dengan ciri merasa bimbang, lelet 

berpikir, susah membuat keputusan, kurang yakin diri, merasa 

bersalah ataupun tidak ingin dikritik, serta terdapatnya benak buat 

menewaskan diri. Ketiga, pergantian perasaan dengan identitas 

penyusutan ketertarikan dengan lawan tipe, merasa pilu, kerap 

menangis tanpa alibi yang jelas, irritabilitas, gampang marah serta 

terkadang kasar.Keempat, pergantian pada kerutinan tiap hari 

dengan ciri menjauhkan diri dari area social, penyusutan kegiatan, 

dan menunda pekerjaan rumah. 

Bagi Maslim (2002) dalam PPDGJ-III, tingkatan tekanan mental 

terdapat 3 bersumber pada gejala- gejalanya ialah tekanan mental 



 

ringan, gejalanya merupakan kehabisan atensi serta kegembiraan, 

berkurangnya energy yang mengarah meningkatnya kondisi 

gampang letih serta menyusutnya kegiatan, konsentrasi serta atensi 

menurun, harga diri serta keyakinan diri yang kurang, lama indikasi 

tersebut berlangsung sekurang- kurangnya 2minggu. Tekanan 

mental lagi, gejalanya merupakan gagasan tentang rasa bersalah 

serta tidak bermanfaat, pemikiran masa depan yang suram serta 

pesimistis, lama indikasi berlangsung minimum 2 minggu. Tekanan 

mental berat, dengan indikasi mood depresif, perbuatan yang 

membahayakan dirinya sendiri ataupun bunuh diri, tidur tersendat 

diiringi halusinasi, lama indikasi berlangsung sepanjang 2 minggu. 

d. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Depresi 

Terdapat sebagian aspek yang pengaruhi tekanan mental antara lain: 

1) Penyakit kronik, (Anderson, 2001) berkata kalau tekanan mental 

lebih banyak terjalin pada orang yang mengidap penyakit kronik, 

dimana orang dengan penyakit kronik memiliki efek 4 kali 

daripada orang sehat buat hadapi tekanan mental. 

2) Tipe kelamin, tekanan mental lebih banyak terjalin pada 

perempuan, perempuan memiliki permasalahan tekanan mental 

serta takut yang lebih besar (Paminto, 2007). 

 

 

 



 

3) Status marital. 

4) Tingkatan pembelajaran, tekanan mental lebih banyak terjalin 

pada orang yang tidak menikah ataupun berpisah, serta memiliki 

tingkatan pembelajaran yang rendah (Rubin dkk, 2001). 

5) Strategi koping, (Chatib, 1998) berkata tekanan mental secara 

signifikan berhubungan dengan strategi koping yang 

digunakannya buat mengalami tekanan pikiran, tekanan mental 

terjalin sebab strategi koping yang digunakan merupakan strategi 

koping yang destruktif tidaklah strategi koping konstruktif. 

6) Status ekonomi, (Li, 2009) dalam penelitiannya menemukan 

bahwa status ekonomi secara signifikan berhubungan dengan 

tekanan mental, dimana orang yang mempunyai pemasukan 

yang bisa memadai kebutuhannya hendak lebih bebas dari 

depres. 

7) Komplikasi penyakit, (Anderson, 2001) yang melaksanakan riset 

pada pengidap Desimeter jenis 2 tentang ikatan antara 

komplikasi dengan tekanan mental, menciptakan kalau 

komplikasi penyakit secara signifikan berhubungan dengan 

tingkatan tekanan mental, terus menjadi banyak komplikasi yang 

dialami hingga terus menjadi besar tingkatan tekanan mental. 

8) Sokongan sosial serta keluarga, (Lasserman, 2001) yang 

melaksanakan riset tentang ikatan antara HIV dengan faktor 

psikososial terhadap 96 laki- laki dengan HIV (+) yang dicoba 



 

sepanjang 9 tahun, menciptakan kalau sokongan sosial bisa 

merendahkan kandungan kortisol dalam darah serta 

merendahkan tingkatan tekanan mental sehingga memperlambat 

laju pertumbuhan ke arah AIDS. (Griffin, 2001) yang 

melaksanakan riset longitudinal buat menyelidiki pemberian 

sokongan keluarga pada menyesuaikan diri psikologikal pada 

penderita berusia dengan rhematoid arthritis, menciptakan kalau 

ada korelasi yang kokoh antara afek negative (tekanan mental) 

dengan sedikitnya sokongan yang diberikan oleh keluarga. 

(Reinhardt, 2001) pula memberi tahu kalau sokongan negatif 

yang diberikan oleh anggota keluarga merupakan prediktor kokoh 

pada peristiwa indikasi tekanan mental. 

e. Depresi pada Penderita HIV/AIDS 

Keadaan raga yang lemah serta ancaman kematian dan tekanan 

sosial yang begitu hebat menimbulkan ODHA cenderung buat hadapi 

permasalahan emosional ataupun psikososial. Salah satu 

permasalahan emosional terbanyak yang dialami ODHA merupakan 

tekanan mental (Douaihy, 2001). (Schulte, 2000) dalam penelitiannya 

terhadap penderita HIV/AIDS yang menempuh perawatan di rumah 

sakit, menciptakan kalau 40% penderita HIV/ AIDS hadapi tekanan 

mental. Sebaliknya, permasalahan tekanan mental pada ODHA ini 

diperkirakan mempunyai frekuensi menggapai 60% dari total 

permasalahan tekanan mental yang terdapat (David&amp; Brian, 



 

2000). Angka ini lebih besar dari prevalensi tekanan mental yang 

terdapat pada warga universal, ialah cuma dekat 5- 10% dari total 

permasalahan tekanan mental. Senada dengan (David dkk, 2009) 

pula menciptakan dalam studinya kalau penderita HIV/AIDS sangat 

rentan hadapi ciri serta indikasi tekanan mental mulai ringan sampai 

berat diawali dari semenjak 1 bulan sehabis divonis HIV yang 

berikutnya fluktuatif serta tumbuh bersamaan ekspedisi penyakit. 

Sebaliknya di Indonesia dari hasil riset kualitatif yang dicoba oleh 

(Iskandar, 2008) pada 6 penderita HIV/ AIDS menampilkan totalitas 

informan hadapi kendala psikopatologi tekanan mental. 

Pada ODHA dengan sesi peradangan HIV positif, keadaan raga 

yang tidak normal serta cenderung menyusut diiringi dengan 

timbulnya tanda- tanda raga bersamaan dengan ekspedisi penyakit 

dan tekanan sosial yang begitu hebat yang didapatkan dari area bisa 

jadi sumber tekanan pikiran yang bisa menimbulkan ODHA hadapi 

tekanan mental. Berikutnya untuk ODHA yang sudah merambah sesi 

AIDS, terus menjadi rentan buat hadapi tekanan mental disebabkan 

keadaan kesehatan yang terus menjadi memburuk serta mengecam 

kehidupan yang mengusik kegiatan tiap hari serta menimbulkan dia 

bergantung dengan orang lain sehingga acapkali mewajibkan dia 

menempuh perawatan spesial di rumah sakit yang menimbulkan 

mereka kehabisan kontak sosial yang biasa ditemui sehari- hari di 

rumah. Tidak hanya itu, penderita pula kerap merasa kalau hidupnya 



 

tinggal sebentar lagi sehingga apapun yang dicoba hendak 

percuma.Permasalahan tekanan mental pada ODHA membutuhkan 

penindakan yang sungguh- sungguh sebab bisa berakibat luas pada 

kesehatan serta kehidupannya. 

Bersumber pada pendekatan Psychoneuroimunology bisa 

dipaparkan kalau kondisi tekanan pikiran ataupun tekanan mental 

yang dirasakan penderita HIV/AIDS hendak memodulasi sistem imun 

lewat jalan HPA (Hipothalamic- Pituitary- Adrenocortical) axis serta 

sistem limbic (yang mengendalikan emosi serta learning process). 

Keadaan tekanan pikiran tersebut hendak menstimulasi 

hypothalamus buat membebaskan neuropeptida yang hendak 

mengaktivasi ANS (Autonomic Nerve System) serta hypofise buat 

menghasilkan kortikosteroid serta katekolamin yang merupakan 

hormon- hormone yang bereaksi terhadap keadaan tekanan pikiran. 

Kenaikan kandungan glukokortikoid hendak mengusik sistem 

imunitas, yang menimbulkan penderita hendak terus menjadi rentan 

terhadap peradangan opportunistic (Gunawan, 2007). Perihal 

tersebut didukung oleh hasil riset (Robinson, 2003) yang memberi 

tahu kalau ODHA yang hadapi tekanan mental kronis hendak hadapi 

penyusutan yang tajam dalam jumlah sel CD4 sepanjang 2 tahun 

dibandingkan ODHA yang tidak tekanan mental. Perihal tersebut 

hendak terus menjadi memperparah derajat kesehatan raga 

penderita. 



 

(David, 2000) mengatakan kalau tekanan pikiran bisa bawa 

pengaruh negatif serta bisa pengaruhi sistem imun seorang. Seorang 

yang terinfeksi HIV/ AIDS tanpa tekanan pikiran saja telah hadapi 

penyusutan energi tahan badan sebab kendala sistem imun terlebih 

ditambah dengan terdapatnya tekanan pikiran.Tekanan pikiran 

merupakan reaksi natural serta peringatan pada badan manusia 

yang membutuhkan proses menyesuaikan diri. Reaksi natural ini 

bisa jadi kendala patologis kelewatan serta tidak terkontrol. Bagi 

(Robinson, 2003) kondisi tekanan pikiran yang kelewatan pada 

penderita tekanan mental berfungsi berarti terhadap pertumbuhan 

penyakit pada klien HIV(+) ialah bisa memesatkan terbentuknya 

replikasi virus serta menekan reaksi klien sehingga bisa 

memperpendek periode HIV(+) tanpa indikasi serta memesatkan 

ekspedisi penyakit mengarah AIDS.Pada klien yang adaptif, hingga 

badan hendak bisa memodulasi reaksi imun. Pada sistem imunitas 

seluler, sel T (CD4) yang masih belum terinfeksi HIV dipicu buat 

menciptakan interleukin (IL)- 2 buat mengaktivasi Alami Killer Cell 

(sel NK). Sel NK ialah sel limfoid yang bisa menghancurkan sel yang 

memiliki virus. Pada sistem imunitas humoral, IL- 2 yang tercipta 

mengaktivasi sel NK, Ig- A, serta menciptakan sel B membentuk sel 

plasma (anti virus), sehingga terjalin apoptosis, kehancuran sel yang 

terinfeksi HIV. Kebalikannya, bila klien jadi maladaptif hingga badan 

hendak tingkatkan kandungan kortisol dalam darah, sehingga 



 

hendak membatasi reaksi imun seluler serta humoral.Apoptosis tidak 

terjalin, sehingga virus hadapi proliferasi serta terjalin penyebaran 

yang kilat. Di samping itu, klien pula gampang hadapi peradangan 

opportunistik semacam diare, encepalitis, sebab sel epitel usus serta 

sel otak terinfeksi (Gunawan, 2007). 

(Martin (1938) dalam Gunawan dkk, 2007) mengemukakan ilham 

dasar konsep psikoneuroimunologi ialah status emosi memastikan 

guna sistem imunitas badan serta bisa tingkatkan kerentanan badan 

terhadap peradangan. Sistem saraf, endokrin, serta sistem imun silih 

berhubungan dalam menggunakan bermacam substansi penghantar 

sinyal tekanan pikiran serta reseptor sinyal, yang berdampak pada 

terbentuknya pengaturan sikap sel pada imun.Tekanan pikiran bisa 

menimbulkan kenaikan kandungan kortisol serta katekolamin. 

Sehingga hendak menekan aktivasi sel imuno kompeten yang 

berdampak pada penyusutan energi tahan badan.Dikatakan lebih 

lanjut kalau kepribadian, sikap, pola koping, serta status emosi 

berfungsi pada modulasi sistem imun. Sebagian riset melaporkan 

kendala guna imun seorang yang diakibatkan sebab kendala emosi 

bisa dibuktikan dengan menyusutnya jumlah leukosit, kendala reaksi 

imun, serta menyusutnya sel NK (Gunawan dkk, 2007). 

Tidak hanya itu, tekanan mental pula pengaruhi keahlian self care 

penderita. Tekanan mental bisa berkontribusi pada penyusutan 

kesehatan raga serta mental yang menimbulkan seorang malas buat 



 

melaksanakan self care setiap hari secara teratur, dalam perihal ini 

regimen pengobatan ARV, serta ditambah dengan nafsu makan yang 

kurang, keengganan olahraga, serta kesusahan tidur sehingga bisa 

menimbulkan komplikasi yang bisa memperberat kendala fisiknya 

(Holmes dkk, 2007). (Li dkk, 2009) pula menciptakan darah, 

sehingga hendak membatasi reaksi imun seluler serta humoral. 

Apoptosis tidak terjalin, sehingga virus hadapi proliferasi serta terjalin 

penyebaran yang kilat. Di samping itu, klien pula gampang hadapi 

peradangan opportunistik semacam diare, encepalitis, sebab sel 

epitel usus serta sel otak terinfeksi (Gunawan dkk, 2007). Pada 

penelitiannya kalau perasaan tekanan mental bisa menimbulkan 

penderita sungkan buat mencari dorongan berbentuk penyembuhan, 

perawatan, serta data tentang penindakan terhadap penyakitnya 

yang pada kesimpulannya bisa memperparah derajat kesehatannya.( 

Rubin dkk, 2001) berkata kalau orang dengan tekanan mental 

acapkali memiliki tingkah laku self care yang tidak adekuat serta 

merendahkan dampak intervensi. Ikatan antara tekanan mental serta 

self care silih terjalin pada penderita HIV/ AIDS yang ditunjukkan 

lewat indikasi semacam tenaga yang rendah, perasaan tidak 

berdaya, perasaan tidak berharga, tidak dapat berkonsentrasi, serta 

tanpa terdapatnya pengharapan yang berakibat pada sikap self care 

yang kurang baik serta berakibat pada keadaan kesehatannya. 



 

(Li dkk, 2009) mengemukakan kalau pengidap HIV- AIDS 

mengalami suasana hidup dimana mereka kerap mengalami sendiri 

kondisinya tanpa sokongan dari sahabat serta keluarga yang berikan 

akibat kecemasan, tekanan mental, rasa bersalah, serta pemikiran 

ataupun sikap bunuh diri. Dalam penemuannya, dilaporkan kalau 

secara signifikan stigma terpaut HIV berakibat negatif terhadap 

kesejahteraan psikologi, serta sokongan sosial teruji bisa 

merendahkan tingkatan tekanan mental pada pengidap HIV/AIDS 

sehabis dikontrol tipe kelamin, umur, pemasukan, serta tingkatan 

pembelajaran. Dalam riset (Douaihy, 2001) serta (Abiodun dkk, 

2010), dikenal kalau tekanan mental secara signifikan berhubungan 

dengan penyusutan mutu hidup pada penderita HIV/AIDS. Perihal ini 

diakibatkan oleh sebab tekanan mental membagikan akibat kurang 

baik pada kepuasan hidup baik dalam domain raga( rentan terhadap 

peradangan akibat terus menjadi turunnya CD4, perih yang 

senantiasa dialami kelewatan, kelemahan raga,&amp; tidur yang 

tersendat), emosional (harga diri rendah, evaluasi yang kurang baik 

terhadap diri, ketidakmampuan dalam berkonsentrasi, serta 

perasaan negatif), social (penderita cenderung mengisolasi diri, tidak 

ingin melaksanakan kegiatan sosial, serta terus berlarut-larut pada 

kesedihan tanpa memikirkan masa depan), serta spiritual (penderita 

cenderung menyalahkan diri sendiri serta merasa dihukum oleh 

Tuhan). 



 

f. Cara Pengukuran 

Ada banyak sekali tipe ataupun berbagai instrumen yang dibesarkan 

buat memperhitungkan status emosional terpaut dengan 

permasalahan tekanan mental. Antara lain meliputi The Beck 

Departement Inventory, The Zung Self- Rating Depression Scale, 

serta The Center for Epidemiologycal Studies Depression Scale 

(CES- D). 

1) The Beck Departement Inventory (BDI), terbuat oleh Aron T. 

Beck meliputi 21 pertayaan multiple choice self- reported 

inventory. Instrumen ini bertujuan buat mengukur derajat tekanan 

mental yang meliputi tekanan mental minor, mayor, hingga yang 

ekstrim cenderung psikosis serta percobaan bunuh diri (suicide). 

Instrumen ini awal kali tumbuh pada tahun 1961, hadapi 

perbaikan pada tahun 1978 serta berubah nama jadi BDI- 1A, 

serta hadapi perbaikan kembali pada tahun 1996 serta 

terstandar buat digunakan dalam uji psikologi klinik buat 

mengetahui derajat kendala tekanan mental serta berubah nama 

jadi BDI- II sampai saat ini. Tiap persoalan bernilai skor 0- 3. 

Penentuan tingkatan tekanan mental dipecah jadi 4 tingkatan 

ialah: 0–13 minimun depression, 14- 19 mild depression, 20–28 

moderate depression, serta29severe depression. Reliabilitas r= 

0, 91 dengan metode koefisien alpha cronbach (Wikipedia, 2010; 

Sharp dkk, 2002). 



 

2) Zung Self- Rating Depression Scale, ialah instrumen pendek 

yang meliputi 20 persoalan buat mengetahui derajat tekanan 

mental. Kuesioner ini sudah tumbuh semenjak tahun 

1965.Dalam pengkajian indikasi tekanan mental, instrumen ini 

mengkaji keluhan diri yang mencerminkan afektif, psikis, serta 

ciri somatik tekanan mental. Perhitungan dari instrumen ini 

memakai skala Likert (1- 4). Skor total dari uji ini berentang dari 

20 sampai 80 serta penentuan tingkatan tekanan mental 

dibedakan jadi 4 tingkatan ialah 20-49( wajar), 50-59 berarti 

mengindikasikan tekanan mental ringan, 60-69 mengindikasikan 

terdapatnya tekanan mental lagi, tetapi≥ 70 mengindikasikan 

terdapatnya indikasi tekanan mental berat. Reliabilitas r= 0, 92 

dengan metode koefisien alpha cronbach (Konstantinos, 2001; 

Sharp dkk, 2002). 

3) The Center for Epidemiologycal Studies Depression Scale (CES- 

D), kuesioner CES- D dinilai sangat cocok digunakan buat 

mengukur tingkatan tekanan mental yang dihubungkan dengan 

penyakit kronik. (Sharp dkk, 2002) berkata kalau instrumen ini 

lebih mencakup tanda- tanda dasar tekanan mental yang kerap 

dialami penderita dengan penyakit kronik antara lain meliputi: 

perasaan pilu, permasalahan tidur, tidak bertenaga, nafsu makan 

menurun, merasa hidup tidak berharga, pesimis hendak masa 

depan, tidak terdapat atensi terhadap kegiatan, tidak bisa 



 

berkonsentrasi yang dirasakan nyaris tiap hari sepanjang 1 

minggu ataupun lebih. Instrumen CES- D ialah kuesioner yang 

terdiri dari 20 persoalan yang dibesarkan oleh (Radloff, 1997). 

Terus menjadi besar nilai yang diperoleh hingga mengindikasikan 

terdapatnya indikasi tekanan mental (≥ 16). Dari tiap persoalan 

ada 4 opsi jawaban ialah tidak sempat (&lt;1 hari), tidak sering 

(1- 2 hari), kadang- kadang (3- 4 hari), serta kerap (5- 7 hari). 

Nilai skor yang digunakan buat masing- masing jawaban 

memakai skala Likert 0- 3. Koefisien reliabilitas internal 

konsistensi 0, 91 (Sharp dkk, 2002). 

3. Konsep Penderita HIV/ODHA 

a. Pengertian 

HIV (Human immunodeficiency virus) merupakan virus sitopatik 

yang diklasifikasikan dalam family retroviridae, subfamily lentivirinae, 

dan genus lentivirus. Memiliki berat molekul 9,7 kb dan terdiri dari 2 

grup yaitu HIV-1 dan HIV-2. Grup HIV-1 paling banyak menimbulkan 

kelainan dan lebih ganas di seluruh dunia. Seseorang dapat 

terinfeksi bila kontak dengan cairan tubuh ODHA (United States 

Preventive Services Task Force, 2011) 

HIV menyebabkan AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) 

yang merupakan sekumpulan gejala penyakit yang terjadi karena 

kerusakan sistem imunitas tubuh limfosit T disebabkan karena HIV. 

Akibatnya, orang yang terinfeksi menjadi rentan terhadap penyakit 



 

yang dikenal sebagai infeksi oportunistik (IO) karena rusaknya 

sistem imunitas, dan sepanjang hidupnya akan menjadi infeksius 

sehingga dapat menularkan virus melalui cairan tubuh selama tidak 

mendapatkan terapi Anti Retroviral (ARV) (Kummar et al, 2015). 

b. Epidemiologi 

Menurut laporan tahunan UNAIDS tahun 2015, penderita 

HIV/AIDS di seluruh dunia berjumlah sekitar 36.7 juta orang, 

diantaranya terdapat 2,1 juta orang yang baru terinfeksi HIV dan 1,1 

juta orang meninggal. Laju penularan virus mencapai 16 ribu orang 

per hari, dan Indonesia tercepat di Asia Tenggara dengan rata-rata 

63.000 kasus TB dengan HIV positif per tahun, dengan angka 

mortalitas sebanyak 22.000 kasus pertahun (UNAIDS, 2015).   

Presentasi infeksi HIV tertinggi pada kelompok umur 25-49 tahun, 

diikuti umur 20-24 tahun dan ≥50 tahun sebesar 69.7%, 16.6%, dan 

7.2%, sedangkan pada AIDS tertinggi pada kelompok umur 30-39 

tahun, 20-29 tahun, 40-49 tahun sebesar 37.7%, 29.9%, dan 19%. 

Rasio HIV dan AIDS sebesar 2 : 1 antara laki-laki dan perempuan. 

Persentasi faktor resiko HIV tertinggi adalah hubungan seks beresiko 

pada heteroseksual, diikuti oleh LSL (Lelaki seks lelaki), penggunaan 

napza suntik tidak steril , dan lain - lain secara berurutan yaitu 47%, 

25%, 3%, dan 25%, sedangkan pada AIDS tertinggi adalah 

hubungan seks beresiko pada heteroseksual sebesar 73.8% (Ditjen 

PPM & PL, 2015). 



 

c. Patogenesis 

Penularan HIV/ AIDS terjalin lewat cairan badan yang memiliki HIV 

baik lewat transmisi intim, paparan parenteral yang terkontaminasi, 

persalinan serta pengeluaran susu dari bunda yang menderita HIV 

ke bayinya (Grouzard, 2016). 

Sistem imun jadi sasaran utama dari peradangan HIV dimana 

virus hendak melanda sel limfosit T helper yang memiliki marker 

molekul CD4.Sehabis HIV mengikatkan diri pada molekul CD4, virus 

masuk ke dalam sasaran serta membebaskan bungkusnya setelah 

itu dengan enzim reverse transcriptase virus tersebut merubah wujud 

RNA supaya bisa bergabung dengan DNA sel sasaran. Berikutnya 

sel yang tumbuh biak hendak memiliki bahan genetik virus serta 

hendak membentuk virus baru, serta menginfeksi sel host yang lain. 

Peradangan HIV dengan demikian jadi irreversible serta berlangsung 

seumur hidup (Edward, 2016). 

Ekspedisi khas peradangan HIV terdiri dari sebagian tahapan 

ialah peradangan primer, penyebaran virus ke organ limfoid, latensi 

klinis, kenaikan ekspresi HIV, penyakit klinis serta kematian. Durasi 

antara peradangan primer hingga penyakit klinis rata- rata dekat 10 

tahun. Pada dini peradangan, HIV tidak lekas menimbulkan kematian 

dari sel, namun terlebih dulu hadapi replikasi dalam badan pengidap 

serta lelet laun hendak mengganggu limfosit T- CD4. Masa inkubasi 

merupakan waktu yang dibutuhkan semenjak seorang terpapar virus 



 

HIV hingga menampilkan indikasi AIDS. Pada masa inkubasi, virus 

HIV tidak bisa ditemukan dengan pengecekan laboratorium kurang 

lebih 3 bulan semenjak tertular virus HIV yang diketahui dengan 

masa window period. (Kummar et angkatan laut(AL), 2015). 

Sehabis peradangan primer, sepanjang 4- 11 hari masa antara 

peradangan mukosa serta viremia permulaan, viremia bisa 

ditemukan sepanjang dekat 8- 12 minggu.Virus tersebar luas ke 

segala badan sepanjang masa ini, serta melanda organ limfoid, serta 

terjalin penyusutan jumlah sel–T CD4 yang tersebar secara 

signifikan.Reaksi imun terhadap HIV terjalin sepanjang 1 minggu 

hingga 3 bulan sehabis terinfeksi, viremia plasma menyusut serta 

tingkat sel CD4 kembali bertambah. Namun reaksi imun tidak 

sanggup menghilangkan peradangan secara sempurna sehingga 

sel- sel yang terinfeksi HIV menetap dalam limfoid (Kummar et 

angkatan laut (AL), 2015). Sehabis sebagian bulan ataupun tahun 

hendak nampak indikasi klinis pada pengidap. Sebagian pengidap 

mempunyai indikasi tidak khas pada peradangan HIV kronis, 3- 6 

minggu pasca terinfeksi ialah demam, perih menelan, 

pembengkakan kelenjar getah bening, ruam, diare, ataupun batuk. 

Sehabis peradangan kronis, dimulailah peradangan HIV 

asimptomatik (tanpa indikasi). Perihal ini berlangsung sepanjang 8- 

10 tahun, namun terdapat sekelompok kecil pengidap yang kilat 

cuma dekat 2 tahun serta terdapat yang sangat lelet (Edward dkk, 



 

2016). Secara bertahap sistem imunitas.badan yang terinfeksi oleh 

virus HIV hendak menimbulkan guna imunitas badan rusak sehingga 

pengidap hendak menampakkan indikasi akibat peradangan 

oportunistik (Edward dkk,2015). 

d. Stadium Klinis 

Stadium klinis World Health Organization bisa menolong buat 

memperkirakan tingkatan defisiensi imunitas badan 

penderita.Penderita dengan indikasi pada stadium klinis 1 ataupun 2 

umumnya tidak memiliki indikasi defisiensi imunitas badan yang 

sungguh- sungguh. Penderita yang memiliki indikasi serta ciri 

stadium klinis 3 ataupun 4 umumnya memiliki penyusutan imunitas 

badan yang berasa serta tidak memiliki lumayan banyak sel CD4 

sehingga mempermudah terbentuknya peradangan oportunistik 

(Ditjen PPM&amp; PL, 2012). Stadium Klinis HIV terdiri dari 4 

stadium ialah: 

1) Stadium 1 Asimptomatik, Tidak terdapat indikasi ataupun cuma 

Limfadenopati generalisata persisten. 

2) Stadium 2 Sakit Ringan, Berat tubuh turun 5- 10%, Cedera pada 

sudut mulut (keilitis angularis), Dermatitis Seboroik, Prurigo, 

Herpes zoster, ISPA kesekian, serta Ulkus pada mulut kesekian. 

3) Stadium 3 Sakit Lagi, Berat tubuh turun 10%, Kandidiasis mulut, 

Oral hairy leukoplakia, Lebih dari 1 bulan Diare, Demam tanpa 

karena yang jelas, Peradangan bakteriyang berat, TB paru, 



 

HB&lt; 8 gram, Lekosit&lt; 500, Trombosit&lt; 50. 000, Gingivitis/ 

periodontitis ulseratif nekrotikan kronis, 

4) Stadium 4 Sakit Berat, HIV wasting syndrome, Kandidiasis 

esophagus, Lebih dari 1 bulan: Ulserasi Herpes simpleks, 

Limfoma, Sarkoma Kaposi, Kanker serviks invasif, Retinitis CMV, 

Pneumonia pneumosistis, TB Ekstraparu, Meningitis kriptokokus, 

Abses otak Toksoplasmosis, Ensefalopati HIV. 

e. Diagnosis 

Stadium klinis World Health Organization bisa menolong buat 

memperkirakan tingkatan defisiensi imunitas badan penderita. 

Penderita dengan indikasi pada stadium klinis 1 ataupun 2 umumnya 

tidak memiliki indikasi defisiensi imunitas badan yang sungguh- 

sungguh. Penderita yang memiliki indikasi serta ciri stadium klinis 3 

ataupun 4 umumnya memiliki penyusutan imunitas badan yang berat 

serta tidak memiliki lumayan banyak sel CD4 sehingga 

mempermudah terbentuknya peradangan oportunistik (Ditjen 

PPM&amp; PL, 2012). Stadium Klinis HIV terdiri dari 4 stadium ialah: 

1) Stadium 1 Asimptomatik, Tidak terdapat indikasi ataupun cuma 

Limfadenopati generalisata persisten. 

2) Stadium 2 Sakit Ringan, Berat tubuh turun 5- 10%, Cedera pada 

sudut mulut( keilitis angularis), Dermatitis Seboroik, Prurigo, 

Herpes zoster, ISPA kesekian, serta Ulkus pada mulut kesekian. 

3) Stadium 3 Sakit Lagi, Berat tubuh turun 10%, Kandidiasis mulut, 



 

Oral hairy leukoplakia, Lebih dari 1 bulan Diare, Demam tanpa 

karena yang jelas, Peradangan bakteriyang berat, TB paru, 

HB&lt; 8 gram, Lekosit&lt; 500, Trombosit&lt; 50. 000, Gingivitis/ 

periodontitis ulseratif nekrotikan kronis, 

4) Stadium 4 Sakit Berat, HIV wasting syndrome, Kandidiasis 

esophagus, Lebih dari 1 bulan: Ulserasi Herpes simpleks, 

Limfoma, Sarkoma Kaposi, Kanker serviks invasif, Retinitis CMV, 

Pneumonia pneumosistis, TB Ekstraparu, Meningitis kriptokokus, 

Abses otak Toksoplasmosis, Ensefalopati HIV. 

f. Penatalaksanaan 

Secara universal, penatalaksanaan odha terdiri atas sebagian tipe, 

ialah: 

1) Penyembuhan buat menekan replikasi virus HIV dengan ART. 

2) Penyembuhan buat menanggulangi bermacam penyakit 

peradangan serta kanker yang menyertai peradangan HIV/ AIDS. 

3) Penyembuhan suportif, ialah santapan yang memiliki nilai gizi 

yang lebih baik serta penyembuhan pendukung lain. 

Ada 4 tipe obat ART yang digunakan ialah NRTI, NNRTI, PI 

(protease inhibitor), INI (integrase inhibitor) (Grouzard, 2016). 

Sehabis dinyatakan terinfeksi HIV hingga hendak dilanjutkan 

evaluasi stadium klinis, evaluasi imunologis serta evaluasi virologi. 

Perihal tersebut dicoba buat memastikan apakah penderita telah 

penuhi ketentuan buat pengobatan antiretroviral, memperhitungkan 



 

status supresi imun penderita, memastikan peradangan oportunistik 

yang sempat serta lagi terjalin; serta memastikan paduan obat ARV 

yang cocok (Ditjen PPM&amp; PL, 2011). 

B. Penelitian Terkait 

Riset yang terpaut yang sempat dicoba menimpa tekanan mental pada 

pengidap HIV/ AIDS antara lain: 

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

“Pengaruh Intervensi SEFT (Spiritual Emotional Freedom Technique) 

terhadap Penyusutan Tingkatan Tekanan mental Bunda Rumah 

Tangga dengan HIV”. Riset ini ada perbandingan tingkatan tekanan 

mental bunda rumah tangga dengan HIV secara signifikan, sehabis 

dicoba intervensi SEFT. Tingkatan depresipada kelompok intervensi 

serta kelompok kontrol saat sebelum dicoba intervensi SEFT (Spiritual 

Emotional Freedom Technique). Hasilnya menampilkan kalau pada 

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

garis batasan tekanan mental klinis, setelah itu sebanyak (46, 7%) 

hadapi tekanan mental lagi serta (20%) responden hadapi tekanan 

mental berat. Kelompok kontrol didapatkan informasi kalau sebanyak 

(27, 8%) resonden hadapi tekanan mental pada batasan klinis. 

Sebaliknya (72, 2%) responden yang hadapi tekanan mental lagi. 

2. Riset yang dicoba 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”. Hasil riset ini menampilkan kalau pengidap 

HIV/ AIDS yang mengunjungi poli VCT RSUP Dokter. Meter. Djamil 

Padang periode Januari-September 2013 didapatkan tidak hadapi 

tekanan mental sebanyak (44, 2%) sebaliknya buat tekanan mental 

sebanyak (55, 8%) dengan pembagian tekanan mental ringan Cuma 

(25, 6%), tekanan mental lagi (11, 6%), tekanan mental berat (4, 7%), 

serta tekanan mental sangat berat (14%). Tekanan mental paling 

banyak ditemui pada umur 20– 39 tahun (83, 3%). 

C. Kerangka Teori Penelitian 

Kerangka teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan 

seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis 

(Sugiyono, 2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gambar 2.1 Kerangka teori penelitian 
Hubungan tingkat depresi dengan kepatuhan minum 

obat pada penderita ODHA di Puskesmas Temindung Samarinda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Faktor – Faktor yang 
Mempengaruhi Kepatuhan 
Minum Obat ARV: 
1. Faktor Usia 
2. Faktor Jenis Kelamin 
3. Faktor Pengetahuan 

Pengobatan, ras, dan 
pendidikan 

4. Jenis pekerjaan 
5. Depresi  

B. Upaya Peningkatan 
Kepatuhan 
1) memberikan informasi 

yang jelas pada pasien 
mengenai penyakit 
yang dideritanya serta 
cara pengobatannya 

2) keterlibatan lingkungan 
sosial (keluarga) 

3) beberapa pendekatan 
perilaku 
(Bart, 2004) 

 

Tanda dan gejala umum 
penderita depresi: 
1. Perubahan fisik (penurunan 

nafsu makan, gangguan 
tidur, kelelahan) 

2. Perubahan pikiran (merasa 
bingung, lambat berpikir, 
kurang percaya diri) 

3. Perubahan perasaan 
(merasa sedih, sering 
menangis, mudah marah) 
 

Gejala dan tanda klinis HIV: 
1. Keadaan umum (BB turun, 

demam, diare) 
2. Kulit (kutil genital, folikulitis, dan 

psoriasis) 
3. Infeksi jamur (kodidosis oral & 

vagina, dermatitis seboroik) 
4. Infeksi viral (herpes zoster & 

genital, kondiloma) 
5. Gangguan pernafasan (batuk, 

sesak nafas, TB) 
6.  Gejala neurologis (nyeri, kejang 

demam) 
(Edward, 2016) 
 



 

D. Kerangka Konsep Penelitian 

Kerangka konsep penelitian pada hakikatnya adalah suatu uraian dan 

visualisasi konsep-konsep serta variable-variable yang akan diukur atau 

diteliti (Natoatmodjo, 2010). 

Gambar 2.2 Kerangka konsep penelitian 
Hubungan tingkat depresi dengan kepatuhan minum 

obat pada penderita ODHA di Puskesmas Temindung Samarinda 
 

 

 

 

                         

                              = Area yang diteliti 

                              = Hubungan 

E. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah suatu pernyataan atau asumsi tentang hubungan 

antara dua atau lebih variabel yang diharapkan bisa menjawab suatu 

pertanyaan dalam penelitian, setiap hipotesis terdiri dari suatu unit atau 

bagian dari permasalahan (Nursalam, 2013). 

Terdapat dua macam hipotesis yaitu hipotesis nol (H0) dan hipotesis 

alternatif (Ha).Hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan hubungan 

yang definitif dan tepat diantara dua variabel, secara umum hipotesis nol 

diungkapkan sebagai tidak terdapatnya hubungan antara dua variabel 

atau lebih.Hipotesis alternatif (Ha) menyatakan ada hubungan antara dua 

variabel atau lebih. Dalam penelitian ini hipotesis yang dirancang peneliti 

Tingkat depresi : 

1. 0-13 Tidak Depresi 
2. 14-19 Ringan 
3. 20-28 Sedang 
4. >29 Berat 

Kepatuhan Minum Obat : 
1. Patuh 
2. Tidak Patuh 



 

adalah: 

Ha: Ada Hubungan Antara Tingkat Depresi dengan Kepatuhan Minum 

Obat pada ODHA di Puskesmas Temindung Samarinda. 

Ho: Tidak ada Hubungan Antara Tingkat Depresi dengan Kepatuhan 

Minum Obat pada ODHA di Puskesmas Temindung Samarinda. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

  


