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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 LATAR BELAKANG 

HIV/AIDS merupakan pandemi di dunia saat ini yang cukup 

mengkhawatirkan penduduk dunia termasuk di Indonesia, karena obat maupun 

vaksin sebagai pengobatan dan pencegahan dari virus ini belum ditemukan. Pola 

perjalanan penyakit HIV/AIDS didapat masa jendela “window periode” dan fase 

tanpa gejala (asimtomatik) serta terdapat iceberg phenomena (fenomena gunung 

es) (DEPKES, 2006). 

Penderita HIV/AIDS di akhir tahun 2020 sebanyak 38 juta jiwa dan 6 juta 

jiwa tidak sadar telah mengidap HIV/AIDS di akhir 2020 (UNAIDS, 2021). 

Indonesia pada tahun 2019 mencapai puncak jumlah kasus HIV yaitu sejumlah 

50.282 kasus. Selama sebelas tahun terakhir terjadi puncak tertinggi dari kasus 

AIDS pada tahun 2013 dengan jumlah 12.214 kasus, ditahun 2019 terdapat 7.036 

kasus AIDS. Tiga provinsi yang memiliki kasus HIV tertinggi di tahun 2019 yaitu 

Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Sementara itu tiga provinsi yang 

memiliki kasus AIDS tertinggi terdapat di Jawa tengah, Papua, dan Jawa 

Timur.Sebanyak 22% kasus AIDS dari total keseluruhan kasus AIDS di Indonesia 

terdapat sebagian besar di Jawa Tengah. Selama tahun 2017 – 2019, pulau Jawa 

merupakan lokasi dengan kasus HIV/AIDS terbanyak (Kementerian Kesehatan RI, 

2020).  
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Sejak paparan pertama HIV, 4 hingga 11 hari virus terdeteksi dalam darah. 

Selama di sirkulasi sistemik terjadi viremia yang menimbulkan gejala dan tanda 

infeksi virus akut seperti panas tinggi mendadak, limfadenopati, nyeri kepala, 

muntah, mual, diare, nyeri sendi dan otot, sulit tidur, malaise, dan lain-lain. Pada 

kulit tanda yang biasa ditemukan yaitu ruam makropapuler eritematosa dan ulkus 

mukokutan. Virus ini sering juga menimbulkan kelainan pada sistem saraf 

meskipun pada stadium awal infeksi atau fase infeksi akut (Nasronudin, 2014). HIV 

bersifat neuroinvasif (dapat masuk ke sistem saraf pusat), neurotropik (dapat hidup 

di jaringan saraf), dan neurovirulen (menyebabkan penyakit pada sistem saraf) 

(Singer et al., 2010). AIDS yang disebabkan oleh HIV menyebabkan penderitanya 

mudah terinfeksi bakteri oportunis, dan juga kelainan pada sistem saraf pusat/SSP. 

Menurut beberapa penelitian, manifestasi klinik HIV/AIDS yang ditimbulkan pada 

SSP yaitu: AIDS-dementia complex, toxoplasmosis sistem saraf pusat (SSP), 

limfoma sistem saraf pusat, mielopati HIV, PML, ensefalitis, meningitis Tb 

(Tierney, 2002). Pada sistem saraf tepi (SST), neuropati perifer umumnya timbul 

pada awal dari penyakit HIV itu sendiri yang disebabkan terganggunya saraf pada 

kaki maupun tangan, manifestasi yang timbul dapat berupa  rasa tebal (numbness) 

pada tangan dan kaki atau nyeri (Sugianto, 2011). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di RSUP dr. Kariadi Semarang pada 

tahun 2010 di ketahui bahwa jenis penyakit saraf terbanyak yaitu toksopalasmosis 

otak, ensefalitis cytomegalovirus (CMV), dan meningitis TB. Pada penelitian ini 

juga didapatkan hasil yaitu terdapat tiga keluhan utama yang terjadi pada pasien 

HIV/AIDS dengan gangguan neurologis yaitu nyeri kepala, kelemahan anggota 
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gerak, dan penurunan kesadaran (Febriani, 2010). Hasil penelitian lain yang 

dilakukan di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang pada tahun 2015, di dapatkan lebih 

dari 40% kelainan neurologi pada pasien HIV/AIDS dan dari hasil penelitian 

tersebut terdapat 23 pasien neuroinfeksi dengan HIV/AIDS yaitu tiga diagnosis 

tersering diantaranya, toksoplasma serebri (9 kasus), meningoensefalitis TB (5 

kasus), dan ensefalitis viral (4 kasus) (Munir et al., 2015). 

Penelitian mengenai kejadian gangguan neurologis akibat HIV-AIDS di 

Indonesia masih terbatas, sampai saat ini penelitian yang membahas tentang 

manifestasi neurologis pada pasien HIV/AIDS masih terbilang sedikit, khususnya 

di RSPAD Gatot Soebroto. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti ingin 

mengetahui mengenai karakteristik manifestasi neurologis pada pasien HIV/AIDS 

di RSPAD Gatot Soebroto (RS Tipe A) yang merupakan RS rujukan pasien dengan 

HIV-AIDS yang terdapat di Jakarta dan merupakan rumah sakit pendidikan dari 

UPN Veteran Jakarta.  

I.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menetapkan rumusan masalah 

penelitian sebagai berikut: “Bagaimana karakteristik manifestasi neurologis pada 

pasien HIV/AIDS?” 

I.3 TUJUAN PENELITIAN 

I.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik manifestasi 

neurologis pada pasien HIV/AIDS di RSPAD Gatot Soebroto. 
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I.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui distribusi manifestasi neurologis pada pasien HIV/AIDS 

berdasarkan Sistem Saraf Pusat (SSP) dan Sistem Saraf Tepi (SST).  

b. Mengetahui prevalensi pasien HIV/AIDS dengan karaktertik 

manifestasi neurologis di RSPAD Gatot Soebroto. 

c. Mengetahui karakterstik manifestasi neurologis pada pasien HIV/AIDS 

menurut kelompok usia di RSPAD Gatot Soebroto.  

d. Mengetahui karakteristik manifestasi neurologis pada pasien HIV/AIDS 

menurut jenis kelamin di RSPAD Gatot Soebroto. 

e. Mengetahui manifestasi neurologis menurut jumlah kadar CD4+. 

I.4 MANFAAT PENELITIAN 

I.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan 

kedokteran pada bidang neurologi, khususnya informasi terkait dengan 

karakteristik manifestasi neurologis pada pasien HIV/AIDS dan dapat dijadikan 

sebagai dasar bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat permasalahan serupa. 

I.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Penderita HIV/AIDS 

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan wawasan kepada penderita 

tentang karakteristik manifestasi neurologis pada kasus HIV/AIDS. 
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b. Bagi UPN Veteran Jakarta dan RSPAD Gatot Soebroto 

Hasil penelitian ini dapat diharapkan penelitian ini meningkatkan 

kemajuan ilmu pengetahuan di Fakultas Kedokteran (FK) Universitas 

Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) dan menambah 

referensi penelitian di bidang neurologi dan hasil penelitian ini juga 

dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.  

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan di bidang 

neurologi khususnya pada karakteristik manifestasi neurologis pada 

pasien HIV/AIDS dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S.Ked. 

  


