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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Menurut Center for Disease Control and Prevention (CDC), Human 

Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan masalah kesehatan yang mendunia 

(CDC, 2020). Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes 

RI), HIV merupakan penyakit yang menjangkit sel darah putih sehingga terjadi 

penurunan kekebalan tubuh. Sedangkan Acquired Immune Deficiency Syndrome 

(AIDS) merupakan sekumpulan gejala yang muncul karena menurunnya 

kekebalan tubuh akibat infeksi HIV memperlemah kemampuan tubuh untuk 

melawan infeksi penyakit lain (Kemenkes RI, 2020). Bila tidak melakukan 

pengobatan, maka Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) akan rentan terkena Infeksi 

Menular Seksual (IMS) seperti sifilis, gonore, dan herpes (CDC, 2021a). Menurut 

World Health Organization (WHO), ODHA memiliki kerentanan untuk terkena 

penyakit lain seperti Tuberkulosis (TB), meningitis, infeksi bakteri, dan beberapa 

jenis kanker dan dapat menyebabkan kematian (WHO, 2022). Namun, penularan 

HIV dapat dicegah dengan beberapa cara, yaitu melakukan pengecekan HIV, 

memilih perilaku seksual beresiko rendah, menggunakan kondom setiap 

berhubungan seksual, membatasi jumlah pasangan seksual, melakukan tes IMS 

dan melakukan pengobatan, serta tidak menggunakan narkoba (CDC, 2021b). 

CDC berpendapat bahwa perilaku pencegahan penularan HIV bila tidak dilakukan 

dengan baik maka akan meningkatkan resiko untuk terinfeksi HIV dua kali lipat 

(CDC, 2019). Pencegahan HIV mulai dilakukan pada usia remaja agar remaja 

tidak terlibat dalam perilaku beresiko HIV seperti perilaku seksual beresiko dan 

penyalahgunaan narkoba (Santoso, Apsari dan Nabila, 2010). 

Menurut Rahman dan Yudanari (2014), faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku pencegahan HIV dibagi menjadi faktor predisposisi yaitu pengetahuan, 

faktor pemungkin seperti paparan informasi, dan faktor penguat seperti peran 

teman sebaya. Sedangkan hasil penelitian Rilyani dan Kusumaningsih (2016) 

menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi perilaku pencegahan HIV adalah 
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faktor sikap, pengetahuan, paparan informasi, dan peran teman sebaya. Martilova 

(2020) menambahkan bahwa usia juga mempengaruhi perilaku pencegahan HIV. 

Fitrianingsih, Dewi dan Woferst (2019) memaparkan bahwa pengetahuan dan 

pendidikan mempengaruhi perilaku pencegahan HIV. Hasil penelitian Manalu, 

Harahap dan Sinurat (2019) adalah bahwa jenis kelamin, perilaku seks beresiko 

dan penggunaan narkoba mempengaruhi infeksi HIV. Maulsby et al. (2020) 

menyatakan bahwa pekerjaan memiliki pengaruh terhadap salah satu perilaku 

pencegahan HIV, yaitu pengecekan HIV. American Psychological Association 

(APA) (2010) berpendapat bahwa status sosioekonomi seperti  pendapatan, 

pendidikan, dan kemiskinan mempengaruhi pencegahan HIV. 

Di dunia, terdapat sekitar 37,7 Juta orang yang hidup dengan HIV dengan 

sekitar 1,5 juta orang  yang baru terkonfirmasi terinfeksi HIV dan 6,1 juta orang 

tidak tahu bahwa mereka hidup dengan HIV di tahun 2020 . Dari awal epidemi, 

terdapat 36,3 juta orang meninggal karena  penyakit yang berkaitan dengan AIDS 

(UNAIDS, 2021). Di Thailand pada tahun 2020, terdapat sekitar 480 ribu orang 

hidup dengan HIV dengan 6,4 ribu kasus baru dan sekitar 18 ribu orang 

meninggal karena penyakit yang bersangkutan dengan AIDS (World Health 

Organization, UNAIDS dan Unicef, 2021). Di Indonesia, kasus HIV sampai tahun 

2020 terlapor sebanyak 419.551 orang dengan 41.987 orang terkonfirmasi HIV di 

tahun 2020 dan angka kematian AIDS di tahun 2020 sebesar 0,59%. Jawa Barat 

merupakan provinsi dengan kasus HIV tertinggi ketiga di Indonesia terbanyak 

setelah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur dengan total kasus sampai 2020 

sebanyak 45.581 orang (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Depok merupakan 

salah satu kota dari 27 kota/kab yang terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota ada di 

Jawa Barat yang akan menjadi lokasi dalam penelitian ini (Badan Pusat Statistik 

Provinsi Jawa Barat, 2020).  Remaja menjadi subjek dalam penelitian ini karena 

apabila remaja terinfeksi HIV maka akan menimbulkan efek jangka panjang 

seperti depresi, penurunan kesehatan fisik, ekonomi yang terganggu sehingga 

dapat merugikan dirinya sendiri, masyarakat atau negaranya (Rahayu et al., 2017). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui 

tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku pencegahan HIV/AIDS 

pada remaja di Kota Depok. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 
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Dinas Kesehatan Kota Depok dalam membuat keputusan terkait pencegahan 

HIV/AIDS yang kedepannya dapat meningkatkan status kesehatan masyarakat di 

Kota Depok, menambah pengetahuan responden terkait perilaku pencegahan 

HIV/AIDS, dan menambah referensi kepustakaan terkait perilaku pencegahan 

HIV/AIDS. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Dampak buruk dari terinfeksi HIV terutama pada remaja adalah 

menurunnya kekebalan tubuh sehingga lebih mudah terkena berbagai penyakit 

dan bisa berujung kematian yang dapat merugikan dirinya, keluarga, masyarakat, 

bahkan negara. Oleh karena itu, perilaku pencegahan HIV penting untuk 

dilakukan. Perilaku pencegahan yang baik dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu,  

sehingga dapat dirumuskan bahwa permasalahan dari penelitian ini adalah apa 

saja faktor yang mempengaruhi perilaku pencegahan HIV/AIDS pada remaja di 

Kota Depok? 

 

I.3 Tujuan 

I.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku pencegahan 

HIV/AIDS pada remaja di Kota Depok. 

 

I.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran perilaku pencegahan HIV pada remaja di Kota 

Depok 

b. Mengetahui gambaran faktor usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, 

pendapatan, pengetahuan, sikap, akses informasi, dan peran teman 

sebaya terhadap perilaku pencegahan HIV pada remaja di Kota Depok 

c. Mengetahui determinan perilaku pencegahan HIV pada remaja di Kota 

Depok 

d. Mengetahui faktor yang paling dominan terhadap perilaku pencegahan 

HIV pada remaja di Kota Depok 
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I.4 Manfaat 

I.4.1 Bagi Ilmu Pengetahuan 

Menjadi referensi dan informasi terbaru tentang faktor- faktor yang 

berpengaruh pada perilaku pencegahan HIV/AIDS pada remaja di Kota Depok. 

 

I.4.2 Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana 

Menambah referensi, informasi dan koleksi kepustakaan Program Studi 

Sarjana UPN Veteran Jakarta dengan spesifikasi faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap perilaku pencegahan HIV/AIDS pada remaja di Kota Depok. 

 

I.4.3 Bagi Dinas Kesehatan Kota Depok 

Mengetahui gambaran sikap dan perilaku masyarakat Kota Depok terkait 

HIV/AIDS dan mendapatkan data yang dapat digunakan dalam membuat 

kebijakan terkait pencegahan HIV/AIDS di Kota Depok 

 

I.4.4 Bagi Peneliti 

Sebagai sarana untuk penerapan ilmu pengetahuan dalam perkuliahan dan 

sebagai pengalaman dalam menganalisis data primer 

 

I.4.5 Bagi Masyarakat Kota Depok 

Mengetahui informasi perilaku pencegahan di Kota Depok sehingga dapat 

memperbaiki perilaku pencegahan yang masih kurang serta menambah 

pengetahuan tentang HIV. 

 

I.4.6 Bagi Responden 

Menambah pengetahuan responden tentang penularan, pencegahan, dan 

pengobatan HIV/AIDS. 

 

I.5 Ruang Lingkup 

Dampak negatif dari HIV yang bisa menurunkan produktivitas manusia 

bahkan sampai kematian, sehingga pencegahan HIV dibutuhkan. Pencegahan HIV 

dilakukan di usia remaja supaya remaja terhindar dari perilaku beresiko yang 
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dapat menyebabkan HIV. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa 

saja yang mempengaruhi perilaku pencegahan HIV/AIDS pada remaja di Kota 

Depok dengan desain studi cross-sectional. Penelitian dilakukan di Kota Depok 

yang dilakukan pada Februari sampai Juli 2022 dengan populasi studi penelitian 

ini adalah seluruh remaja yang berdomisili di Kota Depok. Sampel penelitian 

berjumlah 295 orang remaja berusia 18-24 tahun dan belum menikah yang 

berdomisili di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan data primer melalui 

pengisian g-form. Data dianalisis sampai tahap multivariat dengan menggunakan 

uji regresi logistik berganda. 


