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BAB I PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah virus kelompok retrovirus yang 

menyerang sel darah putih dan menyebabkan menurunnya sistem kekebalan 

tubuh manusia. Infeksi virus ini berlaku seumur hidup, kebanyakan orang yang 

terinfeksi HIV tidak menunjukkan tanda dan gejala suatu penyakit (asimptomatik) 

dalam jangka waktu yang cukup lama, namun dalam jangka waktu tersebut 

pasien tetap dapat menginfeksi orang lain.  Sedangkan  Acquired Immuno-

Deficiency Sindrome (AIDS)  adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul 

dikarenakan turunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi HIV.  

AIDS adalah bentuk lanjutan dari infeksi HIV 

HIV/AIDS merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi oleh dunia 

hingga saat ini. Hal ini dikarenakan jumlah penderitanya yang meningkat setiap 

tahun, angka penyebarannya yang sangat tinggi, dan hingga saat ini terapi yang 

diberikan tidak dapat menyembuhkan secara tuntas, namun terapi yang diberikan 

mampu meningkatkan kualitas hidup penderita. 

Jumlah penderita HIV diseluruh dunia hingga tahun 2013 ada 35 juta orang 

dan jumlah kematian akibat AIDS sebanyak 1,5 juta jiwa. Menurut Laporan 

Progres HIV-AIDS WHO Regional SEARO (2011), di Asia Selatan dan 

Tenggara, terdapat sekitar  4 juta orang dengan HIV dan AIDS dan sekitar 1,3 juta 

orang atau 37% dari keseluruhan adalah perempuan. 

Untuk Indonesia hingga September 2014 data statistik menunjukkan jumlah 

total HIV sebanyak 150.296 orang, jumlah AIDS 55.799 dan angka kematian 

yang diakibatkan sebesar 9.796 jiwa (Kemenkes, 2014).  Jumlah kumulatif infeksi 

HIV di DIY hingga September 2014 menempati urutan ke-13 dari 33 provinsi di 

Indonesia (Kemenkes, 2014). Menurut KPADIY (2015) jumlah penderita HIV di 

DIY hingga triwulan 1 tahun 2015 sejumlah 1875 dan untuk AIDS sebanyak 

1231. Berdasarkan wilayah penyebarannya Kota Yogyakarta menempati urutan 

tertinggi yaitu sebanyak 831 orang yang terdiri dari 251 pengidap AIDS dan 580 

orang dengan HIV (KPADIY, 2015), hal tersebut menjadikan alasan
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 menggunakan DIY, khususnya Kota Yogyakarta sebagai lokasi dari  penelitian 

ini.  

Untuk DIY, menurut KPADIY hingga Maret 2015  golongan usia terbanyak 

yaitu usia produktif yaitu 20-29 tahun sebanyak 1053 orang, transmisi terbanyak 

melalui hubungan seksual sebanyak 1750 orang, profesi paling banyak adalah 

wiraswasta 499 orang dan IRT 363 orang. Dari data tersebut dapat disimpulkan 

bahwa perempuan semakin rentan mengalami penularan, hal ini terjadi seiring 

dengan meningkatnya jumlah  laki-laki yang melakukan hubungan seksual tidak 

aman, yang selanjutnya akan menularkan pada pasangan seksualnya. Hal ini 

sangat berbahaya karena perempuan yang juga seorang ibu dapat menjadi faktor 

resiko penularan kepada anaknya, hal ini dapat terjadi selama kehamilan, 

persalinan, maupun menyusui. Menurut Kemenkes (2012) risiko penularan 

keseluruhan dari ibu ke anak sebesar 20%-50%, yang terdiri dari selama 

kehamilan 5%-10%, selama proses persalinan 10%-20%, dan selama proses 

menyusui 5%-20%.  Hingga November 2012 penularan ibu ke anak mencapai 

2,6% dari seluruh kasus HIV/AIDS yang dilaporkan di Indonesia (Kemenkes RI, 

2012). Data penularan dari ibu ke anak untuk wilayah Yogyakarta hingga triwulan 

1 tahun 2015 sebanyak 70 orang (KPADIY, 2015). 

Infeksi HIV pada ibu hamil dapat mengancam kehidupan ibu serta dapat 

menularkan virus kepada bayinya. Lebih dari 90% kasus anak terinfeksi HIV, 

ditularkan melalui proses penularan dari ibu ke anak atau mother-to child HIV 

transmission (MTCT). Data estimasi UNAIDS/WHO (2009) juga memperkirakan 

22.000 anak di wilayah Asia-Pasifik terinfeksi HIV dan tanpa pengobatan, 

setengah dari anak yang terinfeksi tersebut akan meninggal sebelum ulang tahun 

kedua. 

Program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA) telah terbukti 

sebagai intervensi yang sangat efektif untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke 

anak. Di negara maju risiko anak tertular HIV dari ibu dapat ditekan hingga 

kurang dari 2% karena tersedianya intervensi PPIA dengan layanan optimal. 

Namun di negara berkembang atau negara miskin, dengan minimnya akses 

intervensi, risiko penularan masih berkisar antara 20% dan 50%. 
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Program pencegahan penularan dari ibu ke anak terdiri dari 4 program yang 

merujuk pada rekomendasi WHO 2010, program tersebut yaitu, penawaran tes 

HIV pada semua ibu hamil, pemilihan kontrasepsi untuk ibu dengan HIV positif, 

pemilihan persalinan aman untuk ibu hamil HIV positif, dan pemberian makanan 

terbaik bagi bayi baru lahir dengan ibu HIV positif (Kemenkes, 2012). 

Pemberian makanan terbaik bagi bagi bayi baru lahir dengan ibu HIV positif 

akan mejadi pokok bahasan dalam karya tulis ini. Yang termasuk dalam 

pemberian makanan adalah menyusui.  

Menyusui adalah proses pemberian susu kepada bayi atau anak dengan air 

susu ibu (ASI) dari payudara ibu dengan menggunakan refleks menghisap untuk 

mendapatkan dan menelan susu (Cunningham, 2008). ASI merupakan cairan hasil 

sekresi kelenjar payudara ibu yang mengandung berbagai komponen penting yang 

sangat baik bagi bayi.  Menurut Hurlock (2004) perilaku menyusui dibagi menjadi 

2, yaitu perilaku yang tampak / overt behavior yang berupa cara seorang ibu 

menyusui dengan benar dan yang kedua adalah perilaku yang tidak tampak / 

covert behavior yang berupa belonging, accepted, dan love. Banyak faktor yang 

dapat memengaruhi perilaku menyusui, menurut Tarigan dan Aryastami (2012)  

faktor tersebut adalah tingkat pengetahuan, pekerjaan, pendidikan, tempat 

melahirkan, dan ketersediaan ruangan untuk menyusui.  Status kesehatan ibu, 

dukungan keluarga dan petugas yang menolong persalinan sebagai faktor penguat 

untuk pemberian ASI Eksklusif kepada bayi. Pada ibu dengan HIV pemilihan 

makanan bayi, dalam hal ini pemberian ASI harus didahului dengan konseling 

dari petugas kesehatan dan konselor tentang resiko penularan HIV melalui ASI, 

konseling diberikan sejak awal yaitu saat perawatan antenatal, dalam konseling 

ibu harus mendapatkan informasi secara lengkap. Menurut Pedoman HIV dan 

Infant Feeding (2010), WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama 

6 bulan untuk anak yang lahir dari ibu yang terinfeksi HIV  yang telah 

mendapatkan terapi ARV hal ini bertujuan untuk kelangsungan hidup anak (HIV-

free and child survival). Pada rekomendasi terbaru WHO menganjurkan kepada 

ibu dengan HIV untuk tetap menyusui secara eksklusif selama 12 bulan dan tetap 

dibarengi dengan terapi ARV yang adekuat.            
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Telah banyak penelitian yang mengungkapkan mengenai perilaku menyusui 

ibu kepada bayinya dan juga faktor-faktor yang memengaruhinya, akan tetapi 

belum banyak penelitian penelitian yang mengungkapkan perilaku menyusui dan 

faktor-faktor yang memengaruhinya pada ibu dengan infeksi HIV. Padahal 

menyusui pada ibu dengan HIV disatu sisi sebagai pemenuhan kebutuhan 

kebutuhan nutrisi bagi bayi, sedangkan menyusui juga dapat menjadi salah satu 

transmisi penularan HIV/AIDS jika tidak dilakukan dengan baik dan benar.  

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka timbul 

rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana persepsi ibu dengan HIV/AIDS di Kota Yogyakarta mengenai 

menyusui? 

2. Bagaimana perilaku  menyusui ibu dengan HIV/AIDS di  Kota 

Yogyakarta? 

3. Apa faktor-faktor yang memengaruhi perilaku menyusui ibu dengan 

HIV/AIDS di Kota Yogyakarta ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang muncul dalam 

rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui persepsi ibu dengan HIV/AIDS di Kota Yogyakarta 

mengenai menyusui. 

2. Untuk mengetahui perilaku menyusui ibu dengan HIV/AIDS di 

KotaYogyakarta. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi perilaku menyusui ibu 

dengan HIV/AIDS di Kota Yogyakarta. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan banyak manfaat 

kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut : 
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1. Manfaat untuk masyarakat 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan 

masyarakat mengenai perilaku menyusui ibu dengan HIV/AIDS di 

Yogyakarta. Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat mampu 

berperan lebih baik dalam menyikapi dan memberikan dukungan kepada 

penderita HIV/AIDS, khususnya bagi ibu yang menyusui. Pada akhirnya 

dengan bertambahnya tingkat pengetahuan masyarakat maka diharapkan 

angka kejadian HIV/AIDS dapat berkurang dimasyarakat. 

2. Manfaat bagi pemerintah  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah dapat 

membantu memberikan fasilitas dan pelayanan yang memadai bagi ibu 

menyusui dengan HIV/AIDS. Adanya kesadaran dari pemerintah untuk 

lebih memperhatikan masalah ini akan memengaruhi masa depan ibu 

dengan HIV/AIDS yang menyusui dan juga anaknya. Hal ini akan 

memengaruhi masa depan calon penerus bangsa dan akan berpengaruh 

terhadap masa depan bangsa Indonesia kelak. 

3. Manfaat bagi dokter dan tenaga kesehatan 

Memberikan pengetahuan baru kepada para dokter dan tenaga 

kesehatan mengenai perilaku menyusui ibu dengan HIV/AIDS. Sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap ibu menyusui 

dengan HIV/AIDS. 

4. Manfaat untuk institusi pendidikan 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan 

dan informasi bagi mahasiswa. Penelitian ini juga diharapkan mampu 

digunakan sebagai sumber referensi bagi penelitian lain dengan tema yang 

sejenis.  

5. Manfaat untuk peneliti 

Manfaat dari penelitian ini yaitu menambah wawasan dan pengetahuan 

peneliti mengenai perilaku menyusui ibu dengan HIV/AIDS di 

Yogyakarta. Selain itu dengan adanya penelitian ini mampu menambah 

pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian. 
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1.5 Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian ini dapat dibuktikan dengan beberapa sumber yang 

telah ada sebelumnya, yaitu : 

No  Nama  Tahun  Judul  Perbedaan   

1 Nina Z, 

Nur I, 

Aida R 

2010 Faktor-Faktor  Yang 

Mempengaruhi 

Perilaku Pemberian  

Asi Eksklusif Pada 

Ibu Menyusui Di 

Kecamatan 

Wonopringgo  

Kabupaten 

Pekalongan 

 

Subyek bukan ibu 

menyusui dengan 

HIV/AIDS,  lokasi 

penelitian berbeda, dan 

metode yang digunakan 

berbeda. Hasil dari 

penelitian ini adalah 70% 

responden tidak 

memberikan ASI 

eksklusif. Kesadaran ibu 

untuk memberikan ASI 

eksklusif relatif rendah 

dan besarnya keyakinan 

ibu menyusui terhadap 

adat kebiasaan di 

lingkungan mereka. 

2 Asih Mei 

Susanti 

2013 Gambaran Perilaku 

Ibu Menyusui Dalam 

Pemberian Asi 

Eksklusif Pada Bayi 

Usia 0-6 Bulan Di 

Desa Nglewan 

Kecamatan 

Sambit Kabupaten 

Ponorogo 

 

Subyek bukan ibu 

menyusui dengan 

HIV/AIDS,  lokasi 

penelitian berbeda, dan 

metode yang digunakan 

berbeda. Hasil penelitian 

ini 52% responden 

berperilaku tidak sesuai 

dengan panduan menyusui 

yang baik dan 48% 
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sisanya berperilaku sesuai 

dengan panduan 

menyusui.  

3 Yani, E. 

Dwiyanti, 

D. 

2009 Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Perilaku Ibu Laktasi 

Dalam Memberikan 

ASI Di 6 

Kabupaten/Kota Di 

Provinsi Sumatera 

Barat 

Subyek bukan ibu 

menyusui dengan 

HIV/AIDS,  lokasi 

penelitian berbeda, dan 

metode yang digunakan 

berbeda. Hasil dari 

penelitian ini adalah faktor 

yang mempengaruhi 

perilaku menyusui yaitu, 

pengetahuan ibu, 

ketersediaan bahan 

pangan dirumah, 

dukungan keluarga dan 

tenaga kesehatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


