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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 

Diantara berbagai virus yang telah dikenal saat ini, yang dianggap paling 

berbahaya adalah Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang menyebabkan 

penyakit Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS). HIV merupakan virus 

yang menyerang sistem kekebalan tubuh orang yang dijangkitinya (Sarafino, 

1998). Sedangkan AIDS merupakan kumpulan gejala yang terjadi karena 

terjangkit HIV. Jadi, HIV dan AIDS tidak lah sama.

Sejak lama diketahui bahwa orang yang hidup dengan infeksi Human 

Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome HIV/AIDS 

(ODHA) dalam perjalanan penyakitnya dapat mengalami suatu bentuk gangguan 

psikiatri yaitu depresi, gangguan bipolar, skizofrenia, penyalahgunaan zat, dan 

diagnosis psikiatri lainnya. Gangguan psikiatri pada ODHA dikaitkan dengan 

banyak hal, yaitu progresifitas penyakitnya, akibat pengobatan yang diberikan, 

dan stigma dari masyarakat tentang penyakit HIV/AIDS itu sendiri. Gangguan 

psikiatri berat akan menimbulkan beban bagi keluarga, masyarakat, serta 

pemerintah. Dari sudut pandang pemerintah, gangguan psikiatri yang muncul ini 

akan menghabiskan biaya pelayanan kesehatan yang lebih besar (Goldenberg, D,

2000).

Tidak berbeda dengan gangguan jiwa, masalah infeksi HIV dan AIDS 

adalah masalah besar yang mengancam Indonesia dan banyak negara di dunia. 
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Hingga saat ini, jumlah penyandang penyakit HIV/AIDS cenderung meningkat. 

Di Indonesia, sampai bulan Desember 2014 sudah dilaporkan sebanyak 150.296 

orang dengan HIV postitf dan 55.799 AIDS. Menurut perkiraan Komisi 

Penanggulangan AIDS Nasional, jumlah orang dengan HIV positif di Indonesia 

adalah 600.000 orang. HIV/AIDS menyebabkan berbagai krisis secara bersamaan, 

dari krisis kesehatan, krisis pembangunan negara, krisis ekonomi, pendidikan, dan 

juga krisis kemanusiaan (Djoerban, Z, 2014).  

 HIV sendiri memiliki efek langsung pada otak yang dapat menyebabkan 

gangguan neurokognitif, perubahan perilaku ataupun psikosis. Psikosis dan 

HIV/AIDS merupakan suatu komorbid pada beberapa subjek, dimana HIV/AIDS 

meningkatkan risiko untuk mengembangkan psikosis, baik sebagai efek langsung 

infeksi HIV pada sistem saraf pusat ataupun obat-obatan yang digunakan dalam 

penanganan infeksi HIV. Efikasi terapi antiretroviral (ARV) membawa manfaat. 

bagi perbaikan klinis serta memperpanjang harapan hidup orang dengan 

HIV/AIDS. Namun, dalam perkembangannya, defisit neurokognitif menjadi 

konsekuensi dari infeksi HIV/ AIDS. Beberapa laporan menyebutkan bahwa 

terdapat komplikasi neuropsikiatri yang ditimbulkan setelah menjalani terapi 

ARV, termasuk kecemasan, depresi, gangguan afektif bipolar, psikosis, delirium, 

dan demensia terkait HIV. Terapi dengan non-nukleosida efavirenz dikaitkan 

dengan gambaran komplikasi neuropsikiatri berupa insomnia, dizziness, masalah 

keseimbangan, dan mimpi buruk terjadi pada 50% pasien (Nebhinani N, 2013).

Gangguan psikiatri terkait terapi ARV yang muncul pada pasien HIV/AIDS

akan memengaruhi kualitas hidup pasien. Sehingga, diperlukan pembahasan lebih 
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lanjut mengenai hubungan terapi ARV dengan komplikasi gangguan psikiatri 

pada pasien HIV/AIDS, sehingga dapat dilakukan pelayanan kesehatan yang 

komprehensif, baik pada fisik maupun psikis pasien. 

Dalam Islam, selalu menganjurkan umatnya untuk memperhatikan dan 

memperlakukan dengan baik kepada orang-orang sakit, termasuk orang yang 

menderita HIV/AIDS. Namun para ulama mengingatkan agar jangan sampai 

perlakuan yang baik itu justru akan mengorbankan orang lain yang tidak terkena 

menjadi tertular HIV/AIDS. Hal tersebut dibenarkan dalam kaidah Islam yang 

menjelaskan bahwa bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan 

bahaya yang lain (Syalaby Ichsan, 2013). 

Segala bentuk perkembangan ilmu pengetahuan yang mampu memberikan 

kemaslahatan bagi manusia sangat diperbolehkan (Zuhdi, 2001). Salah satunya 

yaitu dalam hal pengobatan penyakit. Terlebih lagi memang pada dasarnya segala 

bentuk pengobatan diperbolehkan asalkan pengobatan tersebut memberikan 

banyak manfaat dan kebaikan serta tidak mengandung unsur yang bertentangan 

dengan syariat Islam. Salah satu bentuk kemajuan pengetahuan dan teknologi 

tersebut adalah dalam bidang kedokteran dan penerapan praktik pengobatan. 

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa 

segala penyakit diturunkan oleh Allah beserta obatnya, salah satu cara penemuan 

obat tersebut adalah melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Muhadi 

dan Muadzin, 2009).

Dalam bidang kedokteran, salah satu bentuk kemajuan teknologi kedokteran 

adalah adanya obat antiretroviral (ARV) sebagai pengobatan untuk perawatan 
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infeksi oleh retrovirus terutama HIV/AIDS. Dalam perspektif Islam, segala 

bentuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan 

kemaslahatan bagi manusia itu diperbolehkan, sehingga perlu diketahui dan 

dibahas lebih lanjut mengenai prosedur, efektivitas dan keamanan obat 

antiretroviral tersebut dalam penanganan pasien HIV/AIDS.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba 

mengangkat masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul “Hubungan Antara 

Penggunaan Terapi ARV Dengan Komplikasi Gangguan Psikiatri Pada Pasien 

HIV/AIDS Ditinjau Dari Sudut Pandang Kedokteran Dan Islam”.

1.2. Permasalahan

1.2.1. Apakah dampak psikiatrik yang dapat dialami pada pasien 

HIV/AIDS ?

1.2.2. Apakah terdapat keterkaitan secara khusus antara penggunaan 

terapi ARV dengan komplikasi gangguan psikiatri pada pasien 

HIV/AIDS ? 

1.2.3. Bagaimana pandangan Islam mengenai hubungan penggunaan 

terapi ARV dengan komplikasi gangguan psikiatri pada pasien 

HIV/AIDS ?
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1.3. Tujuan

1.3.1. Tujuan Umum 

Memberikan informasi mengenai hubungan antara penggunaan 

terapi ARV dengan komplikasi gangguan psikiatri pada pasien 

HIV/AIDS ditinjau dari sudut pandang kedokteran dan Islam.

1.3.2. Tujuan Khusus 

1.3.2.1. Memberikan informasi mengenai dampak psikiatrik yang 

dapat dialami pada pasien HIV/AIDS.

1.3.2.2. Memberikan informasi mengenai apakah terdapat 

keterkaitan secara khusus antara penggunaan terapi ARV 

dengan komplikasi gangguan psikiatri pada pasien 

HIV/AIDS.

1.3.2.3. Memberikan informasi mengenai hubungan penggunaan 

terapi ARV dengan komplikasi gangguan psikiatri pada 

pasien HIV/AIDS dalam pandangan Islam.

1.4. Manfaat

1.4.1. Bagi Penulis

Untuk memberikan informasi mengenai hubungan antara 

penggunaan terapi ARV dengan komplikasi gangguan psikiatri pada 

pasien HIV/AIDS ditinjau dari sudut pandang kedokteran dan Islam 

serta menambah pengalaman dalam membuat karya ilmiah yang baik 

dan benar.                    
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1.4.2. Bagi Universitas YARSI

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan di perpustakaan Universitas YARSI serta menjadi 

bahan masukan bagi civitas akademika mengenai hubungan antara 

penggunaan terapi ARV dengan komplikasi gangguan psikiatri pada 

pasien HIV/AIDS ditinjau dari sudut pandang kedokteran dan Islam.

1.4.3. Bagi Masyarakat 

Diharapkan skripsi ini dapat membantu menambah khasanah

pengetahuan masyarakat mengenai hubungan antara penggunaan 

terapi ARV dengan komplikasi gangguan psikiatri pada pasien 

HIV/AIDS ditinjau dari sudut pandang kedokteran dan Islam.


