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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan penyakit Acquired Immune 

Deficiency Syndrome (AIDS) semakin nyata menjadi masalah kesehatan utama di 

seluruh dunia. Berdasarkan laporan UNAIDS pada tahun 2018, sekitar 37.900.000 

orang hidup dengan HIV. Dengan angka tertinggi di Afrika Timur dan selatan 

dengan jumlah penderita sebanyak 20.600.000. Di Asia Pasifik sekitar 5.900.000 

orang hidup dengan HIV. Urutan kelima besar negara di Asia Tenggara dengan 

angka penderita tertinggi yaitu, India (2.100.000), Indonesia (630.000), Thailand 

(440.000), Vietnam (250.000), dan terakhir Myanmar (220.000). (UNAIDS, 2018) 

Menurut Laporan Situasi Perkembangan HIV/AIDS, Sejak pertama kali 

ditemukan tahun 1987 sampai dengan Maret 2016, HIV/AIDS tersebar di 407 

(80%) kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia. Untuk HIV, sampai dengan 

tahun 2015 sebanyak 30.935, tahun 2016 (41.250), tahun 2017 (48.300), tahun 2018 

(46.659), dan tahun 2019 (22.600). (Siha Depkes, 2019) 

Prognosis infeksi HIV telah mengalami perbaikan secara dramatis setelah 

ditemukannya Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART) atau kombinasi 

antiretroviral (ARV) yang mempunyai aktivitas tinggi pada tahun 1996. (Jensen-

Fangel, 2004) 

Upaya untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS sudah dilakukan sejak 

ditemukannya obat Antiretroviral (ARV) pada tahun 1996. Seiring dengan 

perkembangan dan kemajuan ARV, angka harapan hidup pasien yang terinfeksi 

HIV telah berubah dari penyakit fatal menjadi penyakit yang dapat dikelola. 

Meskipun belum mampu menyembuhkan penyakit dan menambah tantangan dalam 

hal efek samping dan resistensi obat, terapi ARV dapat menekan replikasi virus 

sehingga meningkatkan kualitas hidup ODHA. ARV bekerja melawan infeksi 
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dengan cara memperlambat reproduksi HIV dalam tubuh, membuat mereka lebih 

sehat, dan lebih produktif dengan mengurangi viraemia dan meningkatkan jumlah 

sel-sel CD4. (Ditjen PP&PL Kemenkes RI, 2013) 

 

Gambar 1. Statistik Angka Kematian Pasien HIV-AIDS  (UNAIDS,2018) 

Penggunaan obat ARV diperlukan kepatuhan tinggi untuk mendapatkan 

keberhasilan terapi dan mencegah resistensi. Untuk mendapatkan respon 

penekanan jumlah virus sebesar 85% diperlukan kepatuhan penggunaan obat 90- 

95%. ODHA harus minum obat rata-rata sebanyak 60 kali dalam sebulan, maka 

pasien diharapkan tidak lebih dari 3 kali lupa minum obat. Adanya ketidakpatuhan 

terhadap terapi ARV dapat memberikan efek resistensi obat sehingga obat tidak 

dapat berfungsi atau gagal (Kemenkes RI, 2011) 

 

Respon terhadap terapi ARV ditunjukkan dengan adanya perbaikan  surrogate 

marker (petanda pengganti) perkembangan penyakit HIV/AIDS, di antaranya 

adalah jumlah CD4 dan berat badan. Terapi ARV dapat meningkatkan status 

imunologi dan kelangsungan hidup walaupun terdapat beberapa efek sampinng. 

Efek samping dari pengobatan disertai proses perjalanan penyakit HIV itu sendiri 
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dapat menyebabkan perubahan komposisi tubuh pada pasien HIV/AIDS salah 

satunya perubahan berat badan. (Jensen-Fangel, 2004) 

Komposisi tubuh adalah rasio antara lemak dan massa bebas lemak sering di 

tunjukkan sebagai persentasi lemak tubuh. Perubahan komposisi tubuh 

menyebabkan penurunan berat badan yang tidak disadari, kelelahan, kelemahan, 

dan penurunan kapasitas fungsional. (Mulyati et al, 2017) 

Berdasarkan alasan tersebut, maka peneliti ingin meneliti bagaimana perubahan 

berat badan pasien HIV/AIDS setelah pemberian terapi ARV pada RS Jakarta, 

RSUD Pasar Rebo, dan RSUD Koja Tahun 2015 - 2018 

1.2. Perumusan Masalah 

Wasting syndrome merupakan penggambaran seorang ODHA mengalami 

kekurangan energi protein karena adanya malnutrisi. Ketika seseorang mengalami 

kondisi wasting syndrome, maka hal tersebut telah masuk kategori gejala mayor 

bagi penderita HIV/AIDS. Menurut Jensen Fangel (2004), terapi ARV dapat 

memberikan respon pada jumlah CD4 dan berat badan. Oleh karena itu, peneliti 

tertarik untuk melihat perubahan berat badan pasien HIV/AIDS setelah pemberian 

terapi ARV pada RSUD Koja, RSUD Pasar Rebo, dan RS Jakarta Tahun 2015 - 

2018 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1.  Apakah terapi ARV berpengaruh terhadap perubahan berat pada pasien 

HIV/AIDS? 

2.  Bagaimana perubahan berat badan pada pasien HIV/AIDS sebelum dan 

sesudah pemberian terapi ARV?  

3. Bagaimana pandangan Islam tentang HIV/AIDS? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum  

Mengetahui perubahan berat badan pasien HIV/AIDS setelah 

pemberian terapi ARV pada RSUD Koja, RSUD Pasar Rebo, dan RS 

Jakarta Tahun 2015 – 2018 dan tinjauannya menurut Agama Islam. 

1.4.2 Tujuan Khusus  

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan HIV/AIDS 

2. Untuk mendapatkan perubahan status fungsional tubuh salah 

satunya berat badan yang terjadi pada pasien HIV/AIDS sebelum 

dan sesudah melakukan terapi ARV 

3. Untuk mengetahui pandangan Islam tentang HIV/AIDS 

1.5 Manfaat Penelitian  

1. Bagi Penulis 

Untuk memenuhi persyaratan kelulusan sebagai mahasiswa kedokteran 

Universitas YARSI dan meningkatkan pengetahuan tentang HIV/AIDS 

dari segi Kedokteran dan Agama Islam. 

2. Bagi Masyarakat 

Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang HIV/AIDS ditinjau dari 

segi Kedokteran dan Agama Islam, serta pentingnya kepatuhan dalam 

menjalani terapi ARV. 
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3. Bagi Universitas YARSI  

Diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi civitas akademika 

Universitas YARSI. 

 


