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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang 

Penyakit infeksi HIV/AIDS hingga kini masih merupakan masalah kesehatan 

global, termasuk di Indonesia. Saat ini HIV memiliki jumlah kematian yang tinggi, 

dimana yang dapat mengancam hidup penderita. HIV atau Human 

Immunodeficiency virus adalah sejenis virus  yang menyerang atau menginfeksi sel 

darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. AIDS atau 

Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah sekumpulan gejala penyakit yang 

timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV. 

(Kemenkes RI, 2016)  

Virus HIV merupakan famili retroviridae, genus lentivirus. HIV dibagi dua tipe 

virus, yaitu HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 merupakan virus klasik pemicu AIDS, 

didapatkan pada sebagian besar populasi di dunia. HIV-2 merupakan virus yang di 

isolasi pada binatang dan beberapa pasien di Afrika Barat, meskipun dalam jumlah 

kecil juga ditemukan di Amerika. (Djoerban, et al. 2015)  

Di seluruh dunia pada tahun 2018 diperkirakan terdapat 37,9 juta (32,7 juta – 

44 juta) orang hidup dengan HIV, meningkat sebanyak 1,2 juta dibandingkan tahun 

2015. Sebanyak 1,7 juta di antaranya merupakan kasus baru HIV. Namun, dalam 

laporan yang sama terjadi penurunan kematian, UNAIDS mencatat pada tahun 2018 

terdapat 770 ribu orang meninggal dibandingkan pada tahun 2015 tercatat 1,1 juta 

orang meninggal terkait dengan AIDS. (UNAIDS, 2018)   

Di Indonesia, penyebaran penyakit ini pertama kali di Provinsi Bali pada tahun 

1987 dan sekarang HIV/AIDS sudah menyebar ke seluruh Provinsi di Indonesia. 

Infeksi HIV yang banyak terjadi pada kelompok usia produktif 25 – 49 tahun, lalu 

kelompok dengan usia 20 – 24 tahun. Jumlah penderita tertinggi kasus HIV/AIDS 

berdasarkan jenis kelamin adalah laki – laki (63%) daripada perempuan (37%). 

(Kemenkes RI, 2019) 
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Laporan perkembangan orang dengan HIV/AIDS dari tahun 2017 - hingga 

bulan Juni tahun 2019 di seluruh provinsi di Indonesia terjadi penurunan jumlah 

kasus dimana pada tahun 2017 terdapat 48.300 kasus HIV dan 10.488 kasus AIDS. 

Pada tahun 2018 terdapat 46.659 kasus HIV dan 10.190 kasus AIDS. Pada tahun 

2019 terdapat 22.600 kasus HIV dan 2.912 kasus AIDS. Depkes melaporkan 

provinsi Jawa Timur merupakan provinsi terbanyak kasus HIV dan provinsi 

Kalimantan Barat merupakan provinsi terbanyak kasus AIDS. (Kemenkes RI, 

2019) 

Presentase tertinggi yang dilaporkan menurut kelompok umur pada tahun 2019 

hingga bulan Juni, HIV sebanyak 22.600 yaitu pada kelompok umur 25 – 49 tahun 

(71.1%), kelompok umur 20 – 24 tahun (14.4%) dan kelompok umur  ≥ 50 tahun 

(9.0%). Sedangkan, yang dilaporkan AIDS sebanyak 2.912 orang dengan 

presentase tertinggi kelompok umur 30 – 39 tahun (34.1%), kelompok umur 20 – 

29 tahun (27.3%) dan kelompok umur 40 – 49 tahun (20.3%). (Kemenkes RI, 2019) 

Penularan HIV berdasarkan faktor risiko dari tahun 2017 – 2019, infeksi HIV 

dominan terjadi pada LSL(laki laki berhubungan dengan laki laki) dan diikuti pada 

kelompok heteroseksual, Penasun, dan lain lain. Namun bila dibandingkan dari 

tahun 2017, terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Data jumlah infeksi HIV 

menurut faktor risiko didapat dari beberapa kelompok risiko di Layanan Konseling 

dan Tes Sukarela (KTS). (Kemenkes RI, 2019) 

Virus HIV tidak menyebabkan kematian secara langsung pada penderitanya, 

akan tetapi adanya penurunan imunitas tubuh secara terus menerus yang akan 

mengakibatkan mudahnya terserang infeksi oportunistik bagi penderitanya. (WHO, 

2014) 

Infeksi oportunistik adalah infeksi akibat adanya kesempatan untuk muncul 

pada kondisi – kondisi tertentu yang memungkinkan, yang bisa disebabkan oleh 

organisme non patogen. Infeksi ini dapat menyerang otak (Toxoplasmosis, 

Cryptococcal), paru – paru (Pneumocytis pneumonia, Tuberculosis), mata 

(Cytomegalovirus), mulut dan saluran napas (Candidiasis), usus (Cytomegalovirus, 
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Mycobacterium avium complex), alat kelamin (Herpes genitalis, Human 

papillomavirus), dan kulit (Herpes simplex). (Febriani, 2010) 

Angka kematian dan kesakitan pada Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA) 

mengalami penurunan sejak ditemukannya obat antiretroviral (ARV) pada tahun 

1996. Hal ini dapat terwujud apabila seseorang cepat terdiagnosis dan cepat 

mendapatkan terapi ARV sehingga dapat menurunkan resiko untuk mendapatkan 

penyakit infeksi oportunistik maupun menularkan infeksi HIV. (Aptriani, Rini et 

al. 2014) 

Terapi ARV dapat menekan laju perkembangan virus HIV dalam tubuh 

seseorang hingga hampir ke tingkat yang tidak terdeteksi lagi. Obat tersebut 

mencegah perkembangan reproduksi virus HIV dan penghancuran sistem 

kekebalan tubuh. Namun, demikian obat anti-HIV ini bersifat sangat toksik dan 

tidak menyenangkan untuk dikonsumsi dan dapat menimbulkan efek samping yang 

serius. Walaupun demikian hingga saat ini, jika penderita AIDS mengkonsumsinya 

sesuai aturan, obat tersebut mampu memperpanjang hidup pasien tersebut untuk 

beberapa tahun bahkan juga sampai puluhan tahun, daripada mereka yang tidak 

mendapat pengobatan ini. (UNESCO, 2009) 

Pemeriksaan CD4 adalah sebuah marker atau penanda yang berada di 

permukaan sel – sel darah putih manusia, terutama sel – sel limfosit. Sel ini 

berfungsi dalam memerangi infeksi yang masuk ke dalam tubuh. Pada orang 

dengan status imunitas yang baik, jumlah CD4 berkisar antara antara 600-1500 

sel/mm3. Nilai CD4 akan menjadi titik nol atau baseline sekaligus menilai status 

imunitas pada ODHA. Semakin rendah nilai CD4, maka status imunitas ODHA 

akan semakin buruk pula. Nilai CD4 pada saat ini akan membantu para klinisi untuk 

memberikan edukasi yang tepat pada ODHA. Dengan adanya nilai baseline, 

respons terhadap pengobatan dapat dievaluasi dengan baik sehingga membantu 

para klinisi untuk memberikan pengobatan yang tepat pada penderita. (Andersen, 

Pramudo & Sofro, 2017) 

Maka dari itu, diperlukan penelitian mengenai bagaimana perubahan profil CD4 

pada pasien HIV positif saat sebelum dan sesudah terapi ARV dalam jangka waktu 

tertentu agar dapat mengurangi morbiditas dan mortalitas pasien HIV/AIDS. 
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Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan memberikan informasi yang 

lebih lengkap kepada pasien, sehingga diharapkan dapat membantu penderita dalam 

memperoleh perbaikan respon imunologis dengan cepat dan memperlambat 

perkembangan virus pada ODHA. 

1.2  Rumusan Masalah 

Penderita HIV/AIDS tiap tahunnya semakin bertambah karena kurangnya 

informasi atau lambatnya pemberian terapi ARV sehingga dilakukan penelitian 

ini agar menekan angka morbiditas dan mortalitas pada penderita. 

 
1.3 Pertanyaan Masalah 

1. Bagaimana profil CD4 pada pasien HIV/AIDS sebelum dan sesudah terapi 

ARV di RSUD Koja, RSUD Pasar Rebo, dan RS Jakarta tahun 2015 – 2018 

dan tinjauannya menurut pandangan Islam? 

2. Bagaimana pandangan Islam tentang HIV/AIDS? 

 
1.4  Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui perubahan profil  CD4 pada pasien HIV positif saat sesudah dan 

sebelum terapi ARV serta ditinjau dari Kedokteran dan Islam. 

1.4.1 Tujuan Khusus 

1. Untuk menganalisis perubahan profil CD4 dan dapat menjelaskan pengaruh 

terapi ARV terhadap pasien HIV/AIDS. 

2. Mengetahui pandangan Islam tentang HIV/AIDS 

 
1.5  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk: 

1.5.1 Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan wawasan membuat penelitian yang baik dan 

benar serta mengenai penyakit HIV/AIDS yang ditinjau berdasarkan 

pengaruh profil  CD4 saat sebelum dan sesudah terapi ARV serta ditinjau 

dari segi pandangan Islam. 
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1.5.2 Bagi Universitas YARSI 

Diharapkan skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan untuk 

semua mahasiswa/i maupun civitas akademik mengenai penyakit 

HIV/AIDS. 

1.5.3 Bagi Masyarakat 

Diharapkan skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan agar 

dapat memahami bagaimana penyakit HIV/AIDS maupun terapi yang 

didapat untuk pasien yang terinfeksi penyakit HIV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


