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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan merupakan faktor yang terpenting dalam kehidupan manusia. 

Kesehatan juga merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Di dalam Islam 

kesehatan juga merupakan salah satu karunia nikmat dari Allah swt setelah nikmat 

iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Dengan badan yang sehat seseorang akan 

terasa mudah untuk melaksanakan aktivitas dan amaliyah sehari-hari. 

Tatkala kesehatan seseorang menurun dan jatuh sakit, nabi Muhammad 

saw mengajarkan umat Islam untuk melafadzkan doa : 

 ”اللَّهُمَّ أَْنَت َشافِْع ََل ِشفًاًع إَّل ِشفَاُعَك، ِشفَاًع لَيَُغاِدُرو َسقًَما“

Artinya : 

“Wahai Allah engkaulah maha penyembuh, tiada kesembuhan melainkan 

kesembuhan darimu, kesembuhan yang tiada kambuh lagi” (HR. Imam Al-

Bukhari dalam kitab At-Thibb) 



Betapa pentingnya arti sebuah kesehatan bagi umat manusia dan semakin 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, telah banyak penelitian yang 

dilakukan dalam usaha mengurangi masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat 

yaitu dengan mencari faktor penyebab, cara penyebaran, dan cara 

menanggulanginya. Adapun salah satu masalah kesehatan yang memiliki dampak 

universal dan tergolong ke dalam penyakit mematikan serta belum ditemukan 

obatnya adalah penyakit HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus/Acquired 

Immunodeficiency Syndrome (AIDS).  

 Masalah HIV/AIDS bukan hanya sebagai permasalahan yang terjadi di 

tingkat lokal, namun sudah menjadi permasalahan regional maupun global. 

masalah ini telah menimbulkan banyak korban, baik anak-anak maupun orang 

dewasa, bahkan telah mengguncang kehidupan keluarga. HIV bukan hanya 

berdampak secara medis namun juga berdampak secara psikososial-spritual, 

kondisi ini sangat memprihatinkan apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat. 

Bangsa Indonesia akan kehilangan generasi muda yang produktif. Oleh karena itu, 

untuk menekan penyebaran virus ini maka dibutuhkan keterlibatan serta dukungan 

berbagai pihak terutama keluarga dalam pengobatan maupun perawatan sehingga 

mereka yang terinfeksi HIV memiliki kehidupan yang lama. (Rahakbaw, 2016) 

 Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan sesuatu virus yang 

dapat menyebabkan penyakit AIDS. Virus ini menyerang manusia dan menyerang 

sistem kekebalan (imunitas) tubuh, sehingga tubuh menjadi lemah melawan 

infeksi. AIDS merupakan sekumpulan gejala penyakit yang diakibatkan oleh 

menurunnya sistem kekebalan tubuh karena virus. Berbagai permasalahan kerap 

dihadapi, baik itu permasalahan fisik maupun psikologi. Secara psikologi berbagai 

penelitian di Indonesia telah menunjukkan dampak buruk HIV/AIDS (Indrawati, 

2011 ) 

 Virus HIV/AIDS menular melalui beberapa cara penularan seperti 

hubungan seksual dengan penderita HIV/AIDS, ibu dengan penderita HIV/AIDS 

menyusui anaknya, tranfusi darah yang terinfeksi HIV/AIDS, pemakai alat-alat 

kesehatan yang tidak steril, penggunaan jarum suntik yang berganti-ganti, dan tato 

dengan menggunakan alat tajam yang tidak steril (Spiritia, 2014 ) 
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 HIV/AIDS merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering terjadi di 

negara berkembang, termasuk Indonesia. Pada kurun waktu tahun 2005 – 2015, 

kejadian kasus HIV/AIDS semakin meningkat, pada 10 tahun terakhir ditemukan 

ada 184.929 kasus HIV/AIDS yang dilaporkan (Kemenkes RI, 2016). 

Perkembangan kasus HIV/AIDS menjadi tantangan besar untuk negara-negara 

yang sedang berkembang (Rahayu dkk, 2017).   

 Berdasarkan usia kasus HIV/AIDS di Indonesia paling banyak diderita 

oleh usia produktif  25 – 29 tahun dan usia remaja 15 – 19 tahun menduduki 

posisi kelima (Infodatin, 2014). Usia remaja merupakan usia yang sangat rentan 

untuk terinfeksi HIV. Lebih dari setengah infeksi baru HIV di dunia ditemukan 

pada usia 15 – 19 tahun dan mayoritas remaja terinfeksi karena hubungan seksual 

(Guindo dkk, 2014). 

 Jumlah kasus HIV/AIDS di Indonesia tumbuh dengan cepat, baik dari sisi 

wilayah penyebaran maupun pola penyebarannya. Dari sisi wilayah, HIV/AIDS 

ini telah menyebar ke hampir seluruh wilayah di Indonesia. Jika pada awalnya 

hanya provinsi-provinsi tertentu saja yang rawan terhadap penyebaran virus HIV, 

sekarang tidak ada lagi provinsi yang kebal terhadap penyebaran virus tersebut 

(Kemenkes RI, 2016).   

 Dalam laporan perkembangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual 

(IMS) triwulan IV tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Ditjen Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit (P2P), Kemenkes RI, tanggal 28 Februari 2019, jumlah 

kumulatif kasus HIV/AIDS di Indonesia dari tahun 1987 s/d 31 Desember 2018 

adalah 441.347 yang terdiri dari 327.282 HIV dengan 114.065 AIDS dengan 

16.473 kematian (Kemenkes, RI, 20189).  

 Yang perlu diingat adalah jumlah kasus yang dilaporkan (441.347) tidak 

menggambarkan kasus HIV/AIDS yang sebenarnya di masyarakat karena epidemi 

HIV/AIDS erat kaitannya dengan fenomena gunung es. Kasus yang dilaporkan 

(441.347) digambarkan sebagai puncak gunung es yang muncul ke atas 

permukaan air laut, sedangkan kasus HIV/AIDS yang tidak terdeteksi di 

masyarakat digambarkan sebagai bongkahan gunung es di bawah permukaan air 

laut. Itu artinya kasus yang tidak terdeteksi jadi mata rantai penyebaran 
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HIV/AIDS, terutama melalui hubungan seksual di dalam dan di luar nikah dengan 

kondisi laki-laki tidak memakai kondom. Tingkat penyebaran di Indonesia besar 

karena ada laki-laki pengidap HIV/AIDS yang tidak terdeteksi mempunyai istri 

lebih dari satu serta pasangan seks lain dan ada pula yang seks dengan waria. 

Matematika dan statistika adalah suatu disiplin ilmu yang sangat 

bermanfaat dalam menunjang pengembangan berbagai disiplin ilmu lainnya. 

Segala bentuk persoalan dalam berbagai disiplin ilmu dapat diselesaikan salah 

satunya dengan menggunakan pemodelan matematika dan dalam bentuk 

persamaan matematika.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka akan dilakukan 

pembuatan model peramalan jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia yang dapat 

menggambarkan jumlah kasus penderita di masa depan.   

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran pola jumlah kasus penderita HIV/AIDS di 

Indonesia? 

2. Bagaimana model peramalan jumlah kasus penderita HIV/AIDS di 

Indonesia? 

3. Bagaimana hasil estimasi (dugaan) jumlah kasus penderita HIV/AIDS di 

Indonesia dalam 10 tahun mendatang?   

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui gambaran pola jumlah kasus penderita HIV/AIDS di 

Indonesia. 

2. Membuat model peramalan jumlah kasus penderita HIV/AIDS di 

Indonesia. 
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3. Mengetahui hasil estimasi (dugaan) jumlah kasus penderita HIV/AIDS di 

Indonesia dalam 10 tahun mendatang.    

D. Manfaat  Penelitian 

1) Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan 

penerapan dan pengembangan matematika terapan ke dalam berbagai 

disiplin ilmu lainnya.  

2) Manfaat Praktis. 

Model peramalan yang dihasilkan dapat digunakan menduga jumlah kasus 

penderita HIV/AIDS di Indonesia dan hasilnya dapat digunakan sebagai 

acuan penanganan kesehatan terutama pada penderita HIV/AIDS di 

Indonesia.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Hakikat HIV/AIDS 

Acquired Immunodeficiency Syndrome atau Acquired Immune 

Deficiency Syndrome (disingkat AIDS) adalah sekumpulan gejala dan infeksi 

(atau: sindrom) yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia 

akibat infeksi virus HIV atau infeksi virus-virus lain yang mirip yang 

menyerang spesies lainnya (SIV, FIV, dan lain-lain). Virusnya sendiri 

bernama Human Immunodeficiency Virus (atau disingkat HIV) yaitu virus 

yang memperlemah kekebalan pada tubuh manusia. Orang yang terkena virus 

ini akan menjadi rentan terhadap infeksi oportunistik ataupun mudah terkena 

tumor. Meskipun penanganan yang telah ada dapat memperlambat laju 

perkembangan virus, namun penyakit ini belum benar-benar bisa 

disembuhkan. (http://id.wikipedia.org/wiki/AIDS diakses 12 Oktober 2020). 

     HIV adalah partikel ikosahedral bertutup (envelope) dengan ukuran 

100-140 nanometer yang berisi sebuah inti padat elektron. HIV menyerang 

tubuh dan menghindari mekanisme pertahanan tubuh dengan mengadakan 

aksi perlawanan, kemudian melumpuhkannya (Kurniati, 1993). HIV dan 

virus-virus sejenisnya umumnya ditularkan melalui kontak langsung antara 

lapisan kulit dalam (membran mukosa) atau aliran darah, dengan cairan tubuh 

yang mengandung HIV, seperti darah, air mani, cairan vagina, cairan 

preseminal, dan air susu ibu. Penularan dapat terjadi melalui hubungan intim 

(vaginal, anal, ataupun oral), transfusi darah, jarum suntik yang 

terkontaminasi, antara ibu dan bayi selama kehamilan, bersalin, atau 

menyusui, serta bentuk kontak lainnya dengan cairan-cairan tubuh tersebut. 

Menurut Gunung dkk. (2003), AIDS merupakan sekumpulan gejala-

gejala yang menyertai infeksi HIV. Gejala-gejala tersebut tergantung dari 

infeksi oportunistik yang menyertainya. Infeksi oportunistik terjadi karena 
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menurunnya daya tahan tubuh (kekebalan) yang disebabkan rusaknya sistem 

imun tubuh akibat infeksi HIV. 

       Para ilmuwan umumnya berpendapat bahwa AIDS berasal dari Afrika 

Sub-Sahara. Kini AIDS telah menjadi wabah penyakit. AIDS diperkiraan 

telah menginfeksi 38,6 juta orang di seluruh dunia. Pada Januari 2006, 

UNAIDS bekerja sama dengan WHO memperkirakan bahwa AIDS telah 

menyebabkan kematian lebih dari 25 juta orang sejak pertama kali diakui 

pada tanggal 5 Juni 1981. Dengan demikian, penyakit ini merupakan salah 

satu wabah paling mematikan dalam sejarah. AIDS diklaim telah 

menyebabkan kematian sebanyak 2,4 hingga 3,3 juta jiwa pada tahun 2005 

saja, dan lebih dari 570.000 jiwa di antaranya adalah anak-anak. Sepertiga 

dari jumlah kematian ini terjadi di Afrika Sub-Sahara, sehingga 

memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghancurkan kekuatan sumber 

daya manusia di sana. Perawatan antiretrovirus sesungguhnya dapat 

mengurangi tingkat kematian dan parahnya infeksi HIV, namun akses 

terhadap pengobatan tersebut tidak tersedia di semua negara. Hukuman sosial 

bagi penderita HIV/AIDS, umumnya lebih berat bila dibandingkan dengan 

penderita penyakit mematikan lainnya. Kadang-kadang hukuman sosial 

tersebut juga turut tertimpakan kepada petugas kesehatan atau sukarelawan, 

yang terlibat dalam merawat orang yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA). 

(http://id.wikipedia.org/wiki/AIDS diakses 12 Januari 2021). 

 

Gambar 2.1. Gejala-gejala utama AIDS. 
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1. Gejala dan komplikasi 

Berbagai gejala AIDS umumnya tidak akan terjadi pada orang-

orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik. Kebanyakan 

kondisi tersebut akibat infeksi oleh bakteri, virus, fungi dan parasit, yang 

biasanya dikendalikan oleh unsur-unsur sistem kekebalan tubuh yang 

dirusak HIV. Infeksi oportunistik umum didapati pada penderita AIDS.
[7]

 

HIV memengaruhi hampir semua organ tubuh. Penderita AIDS juga 

berisiko lebih besar menderita kanker seperti sarkoma Kaposi, kanker 

leher rahim, dan kanker sistem kekebalan yang disebut limfoma. 

Biasanya penderita AIDS memiliki gejala infeksi sistemik; seperti 

demam, berkeringat (terutama pada malam hari), pembengkakan kelenjar, 

kedinginan, merasa lemah, serta penurunan berat badan. Infeksi 

oportunistik tertentu yang diderita pasien AIDS, juga tergantung pada 

tingkat kekerapan terjadinya infeksi tersebut di wilayah geografis tempat 

hidup pasien. 

Pasien AIDS biasanya menderita infeksi oportunistik dengan gejala 

tidak spesifik, terutama demam ringan dan kehilangan berat badan. Infeksi 

oportunistik ini termasuk infeksi Mycobacterium avium-intracellulare dan 

virus sitomegalo. Virus sitomegalo dapat menyebabkan gangguan radang 

pada usus besar (kolitis) seperti yang dijelaskan di atas, dan gangguan 

radang pada retina mata (retinitis sitomegalovirus), yang dapat 

menyebabkan kebutaan. Infeksi yang disebabkan oleh jamur Penicillium 

marneffei, atau disebut Penisiliosis, kini adalah infeksi oportunistik ketiga 

yang paling umum (setelah tuberkulosis dan kriptokokosis) pada orang 

yang positif HIV di daerah endemik Asia Tenggara.  

AIDS merupakan bentuk terparah atas akibat infeksi HIV. HIV 

adalah retrovirus yang biasanya menyerang organ-organ vital sistem 

kekebalan manusia, seperti sel T CD4+ (sejenis sel T), makrofaga, dan sel 

dendritik. HIV merusak sel T CD4
+
 secara langsung dan tidak langsung, 

padahal sel T CD4
+
 dibutuhkan agar sistem kekebalan tubuh dapat 

berfungsi baik. Bila HIV telah membunuh sel T CD4
+
 hingga jumlahnya 
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menyusut hingga kurang dari 200 per mikroliter (µL) darah, maka 

kekebalan di tingkat sel akan hilang, dan akibatnya ialah kondisi yang 

disebut AIDS. Infeksi akut HIV akan berlanjut menjadi infeksi laten klinis, 

kemudian timbul gejala infeksi HIV awal, dan akhirnya AIDS; yang 

diidentifikasi dengan memeriksa jumlah sel T CD4
+
 di dalam darah serta 

adanya infeksi tertentu. 

Tanpa terapi antiretrovirus, rata-rata lamanya perkembangan 

infeksi HIV menjadi AIDS ialah sembilan sampai sepuluh tahun, dan rata-

rata waktu hidup setelah mengalami AIDS hanya sekitar 9,2 bulan. 

Namun, laju perkembangan penyakit ini pada setiap orang sangat 

bervariasi, yaitu dari dua minggu sampai 20 tahun. Banyak faktor yang 

memengaruhinya, diantaranya ialah kekuatan tubuh untuk bertahan 

melawan HIV (seperti fungsi kekebalan tubuh) dari orang yang terinfeksi. 

Orang tua umumnya memiliki kekebalan yang lebih lemah daripada orang 

yang lebih muda, sehingga lebih berisiko mengalami perkembangan 

penyakit yang pesat. Akses yang kurang terhadap perawatan kesehatan dan 

adanya infeksi lainnya seperti tuberkulosis, juga dapat mempercepat 

perkembangan penyakit ini. Warisan genetik orang yang terinfeksi juga 

memainkan peran penting. Sejumlah orang kebal secara alami terhadap 

beberapa varian HIV. HIV memiliki beberapa variasi genetik dan berbagai 

bentuk yang berbeda, yang akan menyebabkan laju perkembangan 

penyakit klinis yang berbeda-beda pula. Terapi antiretrovirus yang sangat 

aktif akan dapat memperpanjang rata-rata waktu berkembangannya AIDS, 

serta rata-rata waktu kemampuan penderita bertahan hidup. 

2. Penularan seksual 

  Penularan (transmisi) HIV secara seksual terjadi ketika ada kontak 

antara sekresi cairan vagina atau cairan preseminal seseorang dengan 

rektum, alat kelamin, atau membran mukosa mulut pasangannya. 

Hubungan seksual reseptif tanpa pelindung lebih berisiko daripada 

hubungan seksual insertif tanpa pelindung, dan risiko hubungan seks anal 

lebih besar daripada risiko hubungan seks biasa dan seks oral. Seks oral 
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http://id.wikipedia.org/wiki/Kekebalan_selular
http://id.wikipedia.org/wiki/Akut
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tidak berarti tak berisiko karena HIV dapat masuk melalui seks oral 

reseptif maupun insertif. Kekerasan seksual secara umum meningkatkan 

risiko penularan HIV karena pelindung umumnya tidak digunakan dan 

sering terjadi trauma fisik terhadap rongga vagina yang memudahkan 

transmisi HIV.  

Penyakit menular seksual meningkatkan risiko penularan HIV karena 

dapat menyebabkan gangguan pertahanan jaringan epitel normal akibat 

adanya borok alat kelamin, dan juga karena adanya penumpukan sel yang 

terinfeksi HIV (limfosit dan makrofaga) pada semen dan sekresi vaginal. 

Penelitian epidemiologis dari Afrika Sub-Sahara, Eropa, dan Amerika 

Utara menunjukkan bahwa terdapat sekitar empat kali lebih besar risiko 

terinfeksi AIDS akibat adanya borok alat kelamin seperti yang disebabkan 

oleh sifilis dan/atau chancroid. Resiko tersebut juga meningkat secara 

nyata, walaupun lebih kecil, oleh adanya penyakit menular seksual seperti 

kencing nanah, infeksi chlamydia, dan trikomoniasis yang menyebabkan 

pengumpulan lokal limfosit dan makrofaga.  

Transmisi HIV bergantung pada tingkat kemudahan penularan dari 

pengidap dan kerentanan pasangan seksual yang belum terinfeksi. 

Kemudahan penularan bervariasi pada berbagai tahap penyakit ini dan 

tidak konstan antarorang. Beban virus plasma yang tidak dapat dideteksi 

tidak selalu berarti bahwa beban virus kecil pada air mani atau sekresi alat 

kelamin. Setiap 10 kali penambahan jumlah RNA HIV plasma darah 

sebanding dengan 81% peningkatan laju transmisi HIV. Wanita lebih 

rentan terhadap infeksi HIV-1 karena perubahan hormon, ekologi serta 

fisiologi mikroba vaginal, dan kerentanan yang lebih besar terhadap 

penyakit seksual. Orang yang terinfeksi dengan HIV masih dapat terinfeksi 

jenis virus lain yang lebih mematikan. 

3. Kontaminasi patogen melalui darah 

Jalur penularan ini terutama berhubungan dengan pengguna obat 

suntik, penderita hemofilia, dan resipien transfusi darah dan produk darah. 

Berbagi dan menggunakan kembali jarum suntik (syringe) yang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit_menular_seksual
http://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan_epitel
http://id.wikipedia.org/wiki/Borok
http://id.wikipedia.org/wiki/Limfosit
http://id.wikipedia.org/wiki/Makrofaga
http://id.wikipedia.org/wiki/Eropa
http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Utara
http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Utara
http://id.wikipedia.org/wiki/Sifilis
http://id.wikipedia.org/wiki/Chancroid
http://id.wikipedia.org/wiki/Kencing_nanah
http://id.wikipedia.org/wiki/Chlamydia
http://id.wikipedia.org/wiki/Trikomoniasis
http://id.wikipedia.org/wiki/Beban_virus
http://id.wikipedia.org/wiki/Hemofilia
http://id.wikipedia.org/wiki/Transfusi_darah
http://id.wikipedia.org/wiki/Jarum_hipodermik


mengandung darah yang terkontaminasi oleh organisme biologis penyebab 

penyakit (patogen), tidak hanya merupakan risiko utama atas infeksi HIV, 

tetapi juga hepatitis B dan hepatitis C. Berbagi penggunaan jarum suntik 

merupakan penyebab sepertiga dari semua infeksi baru HIV dan 50% 

infeksi hepatitis C di Amerika Utara, Republik Rakyat Tiongkok, dan 

Eropa Timur. Resiko terinfeksi dengan HIV dari satu tusukan dengan 

jarum yang digunakan orang yang terinfeksi HIV diduga sekitar 1 banding 

150. Post-exposure prophylaxis dengan obat anti-HIV dapat lebih jauh 

mengurangi risiko itu. Pekerja fasilitas kesehatan (perawat, pekerja 

laboratorium, dokter, dan lain-lain) juga dikhawatirkan walaupun lebih 

jarang. Jalur penularan ini dapat juga terjadi pada orang yang memberi dan 

menerima rajah dan tindik tubuh. Kewaspadaan universal sering kali tidak 

dipatuhi baik di Afrika Sub Sahara maupun Asia karena sedikitnya sumber 

daya dan pelatihan yang tidak mencukupi. WHO memperkirakan 2,5% 

dari semua infeksi HIV di Afrika Sub Sahara ditransmisikan melalui 

suntikan pada fasilitas kesehatan yang tidak aman. Oleh sebab itu, Majelis 

Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, didukung oleh opini medis umum 

dalam masalah ini, mendorong negara-negara di dunia menerapkan 

kewaspadaan universal untuk mencegah penularan HIV melalui fasilitas 

kesehatan.  

Resiko penularan HIV pada penerima transfusi darah sangat kecil di 

negara maju. Di negara maju, pemilihan donor bertambah baik dan 

pengamatan HIV dilakukan. Namun, menurut WHO, mayoritas populasi 

dunia tidak memiliki akses terhadap darah yang aman dan "antara 5% dan 

10% infeksi HIV dunia terjadi melalui transfusi darah yang terinfeksi". 

4. Penularan masa perinatal 

Transmisi HIV dari ibu ke anak dapat terjadi melalui rahim (in utero) 

selama masa perinatal, yaitu minggu-minggu terakhir kehamilan dan saat 

persalinan. Bila tidak ditangani, tingkat penularan dari ibu ke anak selama 

kehamilan dan persalinan adalah sebesar 25%. Namun, jika sang ibu 

memiliki akses terhadap terapi antiretrovirus dan melahirkan dengan cara 
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bedah caesar, tingkat penularannya hanya sebesar 1%. Sejumlah faktor 

dapat memengaruhi risiko infeksi, terutama beban virus pada ibu saat 

persalinan (semakin tinggi beban virus, semakin tinggi risikonya). 

Menyusui meningkatkan risiko penularan sebesar 4%. 

5. Diagnosis 

Sejak tanggal 5 Juni 1981, banyak definisi yang muncul untuk 

pengawasan epidemiologi AIDS, seperti definisi Bangui dan definisi 

World Health Organization tentang AIDS tahun 1994. Namun, kedua 

sistem tersebut sebenarnya ditujukan untuk pemantauan epidemi dan 

bukan untuk penentuan tahapan klinis pasien, karena definisi yang 

digunakan tidak sensitif ataupun spesifik. Di negara-negara berkembang, 

sistem World Health Organization untuk infeksi HIV digunakan dengan 

memakai data klinis dan laboratorium; sementara di negara-negara maju 

digunakan sistem klasifikasi Centers for Disease Control (CDC) Amerika 

Serikat. 

 

Gambar 2.2. Grafik hubungan antara jumlah HIV dan jumlah CD4
+
 pada 

rata-rata infeksi HIV yang tidak ditangani. Keadaan penyakit dapat 

bervariasi tiap orang. 

6. Sistem tahapan infeksi  menurut WHO 

 Pada tahun 1990, World Health Organization (WHO) 

mengelompokkan berbagai infeksi dan kondisi AIDS dengan 
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memperkenalkan sistem tahapan untuk pasien yang terinfeksi dengan HIV-

1.[46] Sistem ini diperbarui pada bulan September tahun 2005. 

Kebanyakan kondisi ini adalah infeksi oportunistik yang dengan mudah 

ditangani pada orang sehat. 

 Stadium I: infeksi HIV asimtomatik dan tidak dikategorikan sebagai AIDS 

 Stadium II: termasuk manifestasi membran mukosa kecil dan radang 

saluran pernapasan atas yang berulang 

 Stadium III: termasuk diare kronik yang tidak dapat dijelaskan selama 

lebih dari sebulan, infeksi bakteri parah, dan tuberkulosis. 

 Stadium IV: termasuk toksoplasmosis otak, kandidiasis esofagus, trakea, 

bronkus atau paru-paru, dan sarkoma kaposi. Semua penyakit ini adalah 

indikator AIDS. 

Sistem kekebalan mempertahankan tubuh terhadap infeksi. Sistem ini 

terdiri dari banyak jenis sel. Dari sel–sel tersebut sel T–helper sangat krusial 

karena ia mengkoordinasi semua sistem kekebalan sel lainnya. Sel T–helper 

memiliki protein pada permukaannya yang disebut CD4. Obat–obatan 

Antiretroviral (ARV) bukanlah suatu pengobatan untuk HIV/AIDS tetapi 

cukup memperpanjang hidup dari mereka yang mengidap HIV 

(http://www.kswann.com/WhatisHIVAIDS.pdf). Menurut Gunung dkk 

(2003), penurunan daya tahan tubuh akibat kerusakan sistem imun oleh HIV 

sampai pada tingkat timbulnya AIDS memerlukan waktu beberapa tahun (bisa 

7 sampai 15 tahun). Obat-obat antiretroviral dapat membantu mencegah 

perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS, atau dapat memperbaiki kondisi 

penderita AIDS. 

 

B. Teori Terkait HIV/AIDS 

1. Pengertian 

Human Immunodeficiency Virus selanjutnya disingkat HIV adalah virus 

yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS). 

sedangkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnyan 

disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan 
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pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh 

seseorang. (Kemenkes RI, 2015) 

 Virus HIV adalah retrovirus yang termasuk dalam famili lentivirus. 

Retrovirus mempunyai kemampuan menggunakan RNA-Nya dan DNA 

penjamu untuk membentuk virus DNA dan dikenali selama periode 

inkubasi yang panjang seperti retrovirus yang lain, HIV menginfeksi tubuh 

dengan periode inkubasi yang panjang (klinik-laten), dan umumnya 

menyebabkan munculnya tanda dan gejala AIDS. HIV menyebabkan 

beberapa kerusakan sistem imun dan menghancurkannya. Hal tersebut 

terjadi dengan menggunakan DNA dan CD4 dan limfosit untuk 

mereplikasi diri. Dalam proses itu virus tersebut menghancurkan CD4 dan 

Limfosit (Nursalam, 2009) 

2. Riwayat Penyakit  

Adapun riwayat penyebab penyakit HIV dan AIDS yaitu:  

a. Agen penyakit Human Imunodeficiency Virus (HIV)  

b. Reservoir infeksi: manusia 

c. Faktor host Tidak ada yang spesifik kecuali prevalensi penularan 

tinggi pada usia produktif, pekerja seks, homoseksual dan etnis 

tertentu.  

d. Periode masa inkubasi. Masa inkubasi penyakit ini bervariasi, waktu 

dari penularan hingga berkembang atau terdeteksinya antibodi 

biasanya satu sampai tiga bulan. Penularan virus HIV hingga 

terdiagnosa sebagai AIDS sekitar kurang lebih satu tahun hingga 15 

tahun atau bahkan lebih. Median masa inkubasi pada anak-anak yang 

terinfeksi lebih pendek dari orang dewasa (Mandal, 2008 & S. Kathy, 

2009 ).  

  Masa inkubasi pada orang dewasa berkisar tiga bulan sampai 

terbentuknya antibodi anti HIV. Manifestasi klinis infeksi HIV dapat 

singkat maupun bertahun –tahun tergantung tingkat kerentanan 

individu terhadap penyakit, fungsi imun dan infeksi lain. Khusus pada 

bayi dibawah umur satu tahun, diketahui bahwa viremia sudah dapat 



dideteksi pada bulan – bulan awal kehidupan dan tetap terdeteksi 

hingga usia satu tahun. Manifestasi klinis infeksi oppurtunistik sudah 

dapat dilihat ketika usia dua bulan (Mandal, 2008 & S. Kathy, 2009 ). 

e. Faktor lingkungan 

 Lingkungan sosial memegang peran penting, seperti gaya hidup, 

tempat hiburan malam dan wisata.  

3. Perjalanan Infeksi HIV 

Perjalanan klinis pasien dari tahap terinveksi HIV sampai tahap 

AIDS, sejalan dengan imunitas pasien, terutama imunitas seluler dan 

menunjukan gambaran penyakit yang kronis. penurunan imunitas biasanya 

diikuti adanya peningkatan resiko dan derajat keparahan infeksi 

oportunistik serta penyakit keganasan (Depkes RI, 2003 dalam Nursalam 

2009)   

Perjalanan penyakit HIV lebih progresif pada pengguna narkoba. 

lamanya penggunaan jarum suntik berbanding lurus dengan infeksi 

pneumonia di tuberkulosis. Infeksi oleh kuman lain akan membuat HIV 

membelah lebih cepat. selain itu dapat mengakibatkan reaktivitas virus 

didalam limfosit T sehingga perjalanan penyakit bisa lebih progresif 

(Sudoyo, 2006 ). 

Pembagian Stadium : 

a. Stadium Pertama 

Infeksi dimulai dengan masuknya HIV dan  diikuti terjadinya 

perubahan sekrologi  ketika antibodi terhadap virus tersebut brubah dari 

negatif menjadi positif. rentang waktu sejak HIV masuk kedalam tubuh 

sampai tes antibodi terhadap HIV menjadi positif disebut window 

period. Lama window period antara satu sampai tiga bulan, bahkan ada 

yang dapat berlangsung sampai enam bulan bulan. 

b. Stadium Kedua 

Asimptomatik berarti bahwa di dalam organ tubuh terdapat HIV terapi 

tubuh tidak menunjukan gejala-gejala. Keadaan ini dapat berlangsung 

rerata selama 5-10 tahun. Cairan tubuh pasien HIV/AIDS yang tampak 



sehat ini sudah dapat menularkan HIV kepada orang lain. 

c. Stadium Ketiga 

Pembesaran kelenjar limfe secara menetap dan merata (persistent 

generalized lymphadenopathy), tidak hanya muncul pada satu tempat 

saja, dan berlangsung lebih satu bulan. 

d. Stadium Keempat 

Keadaan ini disertai adanya bermacam-macam penyakit, antara lain 

penyakit konstitusional, penyakit syaraf, dan penyakit infeksi, dan 

penyakit infeksi sekunder. 

4. Tanda dan Gejala 

CDC-Amerika Serikat mengatagorikan dewasa dan remaja dengan ifeksi 

HIV didasarkan pada hitungan limfosit CD4+ dan kondisi klinis. sistem 

klasifikasidigunakan untuk memberi petunjuk pada pemberi pelayanan 

kesehatan profesional dalam menentukan keputusan pengobatan untuk 

pasien dengan infeksi HIV. sistem ini didasarkan pada tiga kisarab CD4+ 

dan tiga katagori klnis serta yang ditunjukan oleh matriks. 

Katagori limfosit CD4+ seperti ditunjukan dibawah ini : 

a. Katagori I : ≥ 500 sel/μΙ 

Meskipun pasien baru saja dinyatakan terinfeksi HIV, biasanya selama 

beberapa tahun pasien menunjukan periode “klinik laten” anatra infeksi 

HIV, tanda dan gejala klinis AIDS, replikasi HIV, dan sistem imun 

penjamu merusak sejak awal infeksi. 

Individu yang terinfeksi HIV tidak akan menunjukan tanda dan gejala 

infksi HIV. Pada orang dewasa yang terinfeksi HIV, fase ini 

berlangsung selama 8-10 tahun.  

b. Kategori 2 : 200 -499 sel/μΙ 

Individu yang terinfeksi HIV tampak sehat selama beberapa tahun dan 

tanda dan gejala minor dari infeksi HIV mulai nampak. Individu mulai 

menunjukan candidiasis, limfadenopati, kanker serviks, herper zoster, 

dan atau neuropati perifer. Jumlah virus dalam darah akan menunjukan 

penigkatan sementara pada saat yang sama jumlah limfosit CD4+ 



menurun hingga mencapai 500 sel/μΙ. Individu dengan kondisi kategori 

2, akan tetap dalam kategori ini tapi keadaan ini bersifat tidak tetap 

karena dapat berkembang menjadi kategori 3 apabila tejadi kondisinya 

semakin parah, dan juga tidak dapat kembali lagi ke kategori 1 bila 

bersifat asimtomatik. 

c. Kategori 3 : < 200 sel /μΙ 

Individu yang terinfeksi HIV menunjukan infeksi da keganasan yang 

mengancam kehidupan. Perkembangan pneumonia (Pneumocystis 

carinii), Toxoplasmosis, Crystosporidiosis dan infeksi oportunistik 

lainnya yang biasa terjadi. Individu dapat pula mengalami kehilangan 

atau penurunan berat badan, jumlah virus terus menerus menigkat, 

jumlah limfosit CD4+ menurun hingga < 200 sel/μΙ. Pada keadaan ini 

individu akan dinyatakan sebagai penderita AIDS. 

Individu yang terinfeksi HIV menunjukan perkembangan infeksi 

oportunistik baru seperti infeksi sitomegalovirus, kompleks 

Mycobacterium avium, Meningitis cryptococcal, Leukoencephalophaty 

multifocal yang progresif, dan infeksi lain yang biasanya terjadi 

sekunder terhadap penurunan sistem imun. Jumlah virus sangat 

meningkat dan jumlah limfosit CD4+ <50 sel/μΙ. Kematian bisa 

dikatakan sudah sangat dekat. Sekali kondisi kategori 3 ini terjadi, 

maka individu aka tetap pada kategori ini walaupun ada kemungkinan 

kondisi ini dapat berubah. 

 Klasifikasi tersebut didasarkan pada jumlah limfosit CD4+ yang 

terendah dari pasien . Sekali pasien masuk dalam klasifikasi kategori 2 

atau 3, pasein tidak akan bisa kembali pada kategori yang lebih rendah 

jika terdapat peningkatan CD4+.(Nursalam, 2009) 

 WHO mengembangkan diagnosis HIV hanya berdasarkan penyakit 

klinis dengan mengelompokan tanda dan gejala sebagai berikut : 

 

 

 



Tabel 2.1 Gejala dan Tanda Klinis yang patut diduga infeksi HIV 

Tanda dan Gejala Keadaan Umum  

 kehilangan berat badan >10% dari berat badan dasar 

 Demam (terus menerus atau intermiten, temperatur oral >37,5º C) yang 

lebih dari satu bulan  

 Diare (terus menerus atau intermiten) yang lebih dari satu bulan  

 Limfadenopati meluas 

Kulit 

Kulit kering yang luas merupakan dugaan kuat infeksi HIV. beberapa 

kelainan seperti kulit kutil genital (genital warts), folikulitis dan psoriasis 

sering terjadi pada ODHA tapi tidak selalu terkait dengan HIV 

Infeksi   

Infeksi Jamur  Kandidiasis Oral 

 Dermatitis seboroik 

 Kandidiasis vagina berulang 

Infeksi Viral  Herpes zoster (berulang atau melibatkan lebih 

dari satu dermatom) 

 Herpes genital (berulang) 

 Moslukum ontagiosum 

 Kondiloma 

Gangguan Pernafasan  Batuk lebih dari satu bulan 

 Sesak nafas 

 Tuberkulosis 

 Pneumonia berulang 

 Sinusitis kronis atau berulang 



 

Sumber : WHO SEARO 2007 dalam Kemenkes RI, 2011 

5. Pemeriksaan Penunjang 

Pada dasarnya pemantauan laboratorium bukan merupakan persyaratan 

mutlak untuk menginisiasi terapi ARV. Pemeriksaan CD4 dan Viral load 

juga bukan kebutuhan mutlak dalam pemantauan pasien yang mendapat 

terapi ARV, namun pemantauan laboratorium atas indikasi gejala yang ada 

sangat dianjurkan untuk memantau keamanan dan toksisitas pada ODHA  

yang menerima terapi ARV. Hanya apabila sumberdaya memungkinkan 

maka dianjurkan melakukan pemeriksaan viral load pada pasien tertentu 

untuk mengkonfirmasi adanya gagal terapi menurut kriteria klinis 

imunologis (Kemenkes RI, 2011). 

6. Penatalaksanaan Terapi ARV 

Untuk memulai therapi antiretroviral perlu dilakukan pemeriksaan 

jumlah CD4 (bila tersedia) dan penentuan stadium klinis infeksi HIV-nya. 

Hal tersebut adalah untuk menentukan apakah penderita sudah memenuhi 

syarat therapi antiretroviral atau belum. Berikut ini adalah rekomendasi 

cara memulai terapi ARV pada ODHA dewasa. 

a. Tidak tersedia pemeriksaan CD4 

 dalam hal tidak tersedia pemeriksaan CD4, maka penentuan mulai 

therapi ARV adalah didasarkan pada penilaian klinis. 

b. Tersedia pemeriksaan CD4 

 Rekomendasi : 

1) Mulai therapi ARV pada semua pasien dengan jumlah CD4 <350 

sel/mm tanpa memandang stadium klinisnya, 

2) Terapi ARV dianjurkan pada semua pasien dengan TB aktif, ibu 

Gejala Neurologis  Nyeri kepala yang semakin parah (terus menerus 

dan tidak jelas penyebabnya 

 Kejang demam 

 Menurunya fungsi kognitif 

 



hamil dan koinfeksi hepatitis B tanpa memandang jumlah CD4. 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2 Saat memulai terapi pada ODHA dewasa 

Target 

Populasi 

Stadium 

Klinis 

Jumlah 

sel CD4 

Rekomendasi 

ODHA 

Dewsasa 

Stadium klinis 

1 dan 2 

>350 

sel/mm 

Belum mulai terapi 

monitor gejala klinis 

dan jumlah sel CD4 

setiap 6-12 bulan 

Target 

Populasi 

Stadium 

Klinis 

Jumlah 

sel CD4 

Rekomendasi 

  >350 

sel/mm 

Mulai Terapi 

 Stadium klinis 

3 dan 4 

Berapapun 

jumlah sel CD4 

Mulai Terapi 

Pasien dengan 

ko-infeksi TB 

Apapun 

stadium klinis 

Berapapun 

jumlah sel CD4 

Mulat Terapi 

Pasien dengan 

ko-infeksi 

hepatitits B 

kronik akut 

Apapun 

stadium klinis 

Berapapun 

jumlah sel CD4 

Mulat Terapi 

Ibu hamil Apapun 

stadium klinis 

Berapapun 

jumlah sel CD4 

Mulat Terapi 

  Sumber : Kemenkes RI, 2011 

 

    Resistensi silang dalam kelas ARV yang sama terjadi pada mereka 



yang mengalami kegagalan terapi. Resistaesi terjadi ketika HIV terus 

berproliferasi meskipun dalam terapi ARV. Jika kegagalan terapi terjadi 

dengan panduan NNRTI dan 3TC. penggunaan ARV menggunakan 

kombinasi 2NRTI + boosted PI menjadi rekomendasi sebagai terapi 

pilihan lini kedua untuk dewasa dan remaja dengan panduan berbasis 

NRTI yang digunakan sebagai lini pertama. 

 

Tabel 2.3 Panduan ARV Lini pertama dan Kedua pada remaja dan dewasa 

Populasi Target Panduan ARV yang digunakan 

pada lini pertama 

Panduan lini kedua 

pilihan 

Dewasa dan remaja 

(>-10 Tahun) 

Berbasis AZT atau d4T TDF+3TC (FTC)= 

+LPV/r 

 Berbasis TDF AZT+3TC+LPV/r 

HIV dan Koinfeksi 

TB 

Berbasis AZT atau d4T AZT+3TC 

(FTC)+LPV/r dosis 

ganda 

 Berbasis TDF AZT+3TC+LPV/r 

dosis ganda 

HIV dan HBV 

koinfeksi 

Berbasis TDF AZT+TDF+3TC(FTC)

+LPV/r 

Sumber : Kemenkes RI, 2015 

Jika terjadi kegagalan lini kedua maka perlu dilakukan terapi 

penyelamatan yang efektif. Kriteria yang digunakan untuk penentuan 

kegagalan terapi lini kedua harus menggunakan kriteria virologis 

(pemeriksaan HIV RNA). Seperti pada penentuan gagal terapi lini 

pertama, penentuan kegagalan terapi lini ke dua harus dilakukan saat 

ODHA menggunakan ART lini kedua minimal 6 bulan dalam keadaan 

kepatuhan yang baik. tes resistansi genotyping diwajibkan sebelum pindah 

ke lini ketiga. 

Pada penentuan indikasi dan memulai lini ke tiga, diperlukan konsultasi 



dengan rumahsakit rujukan yang sudah mempunyai pengalaman. 

 Berikut adalah panduan ART lini ke tiga 

Tabel 2.4 Panduan ARV lini ketiga pada Dewasa 

Rekomendasi Panduan ART luini ketiga 

Dewasa ETR + RAL + DRV/r 

       Sumber : Kemenkes RI, 2015 

 

 

C. Perkembangan Kasus HIV/AIDS di Indonesia 

1. Periode Awal (1987 – 1996) 

        Berawal dari penemuan kasus AIDS pertamakali di Indonesia tahun 

1987. Dalam kurun waktu 10 tahun sejak AIDS pertama kali ditemukan, 

pada akhir 1996 jumlah kasus HIV positif mencapai 381 dan 154 kasus 

AIDS. Kasus AIDS mendapat respon dari pemerintah setelah seorang pasien 

berkebangsaan Belanda meninggal di Rumah Sakit Sanglah Bali. Kasus ini 

dilanjutkan dengan pelaporan kasus ke WHO sehinga Indonesia adalah 

negara ke 13 di Asia yang melaporkan kasus AIDS ditahun 1987. 

Sebenarnya pada tahun 1985, sudah ada pasien Rumah Sakit Islam Jakarta 

yang diduga menderita AIDS. Oleh karena kasus pertama kali ditemukan 

pada seorang homoseksual, ada dugaan bahwa pola penyebaran AIDS di 

Indonesia serupa dengan di negara-negara lain. Dalam perkembangan 

berikutnya, gejala AIDS ini ditemukan pada pasien-pasien yang memiliki 

latar belakang sebagai sebagai Pekerja Seks Perempuan (WPS) serta 

pelanggannya. 

        Penyebaran HIV di Indonesia memiliki dua pola setelah masuk pada 

tahun 1987 sampai dengan 1996. Pada awalnya hanya muncul pada 

kelompok homoseksual. Pada tahun 1990, model penyebarannya melalui 

hubungan seks heteroseksual. Prosentase terbesar pengidap HIV AIDS 

ditemukan pada kelompok usia produktif (15-49 tahun): 82,9%, sedangkan 

kecenderungan cara penularan yang paling banyak adalah melalui hubungan 



seksual berisiko (95.7%), yang terbagi dari heteroseksual 62,6% dan pria 

homoseksual/biseksual 33,1%. (Stranas, 1994). 

2. Periode 1997-2006 

         Hingga 31 Desember 2006, jumlah kumulatif ODHA yang dilaporkan 

mencapai 13.424 kasus. Jumlah tersebut terdiri dari 5.230 kasus HIV dan 

8.194 kasus AIDS. Selama 10 tahun, yaitu sejak tahun 1997-2006, jumlah 

kematian karena AIDS mencapai 1.871 orang. Jumlah kasus AIDS yang ada 

yaitu 8.194 kasus, dapat dibedakan menurut jenis kelamin. Laki-laki dengan 

AIDS berjumlah 6.604 (82%), perempuan dengan AIDS berjumlah 1.529 

(16%), dan 61 (2%) kasus tidak diketahui jenis kelaminnya.i rasio kasus 

AIDS antara laki-laki dengan perempuan aalah 4,3 : 1. Meskipun jumlah 

perempuan penderita HIV/AIDS lebih sedikit, dampak pada perempuan 

akan selalu lebih besar, baik dalam masalah kesehatan maupun sosial 

ekonomi. Perempuan lebih rentan tertular dan lebih menderita akibat infeksi 

ini. Beberapa studi menunjukkan bahwa penularan HIV dari laki-laki ke 

perempuan melalui hubungan seks adalah dua kali lipat dibandingkan dari 

perempuan ke laki-laki. 

        Penularan pada perempuan akan berlanjut dengan penularan pada bayi 

pada masa kehamilan. Risiko penularannya berkisar 15-40%. Selain itu bayi 

yang lahir dari seorang ibu dengan HIV mungkin akan terinfeksi HIV 

sebelum, selama, atau sesudah proses kelahirannya. Penularan juga dapat 

terjadi melalui Air Susu Ibu (ASI). Pelaporan kasus AIDS HIV/AIDS pada 

tahun 1997 baru dilakukan oleh 22 propinsi, sedangkan pada tahun 2006 

pelaporan kasus HIV/AIDS sudah mencapai 33 propinsi. Yang menarik 

adalah distribusi prevalensi kasus AIDS per 100.000 penduduk berdasarkan 

propinsi dimana Propinsi Papua menempati urutan pertama (51,45) diikuti 

dengan DKI Jakarta (28.15). Hal ini terjadi karena kepadatan penduduk 

Propinsi Papua lebih kecil dibanding dengan kepadatan penduduk DKI 

Jakarta. Tampak bahwa peningkatan kasus AIDS di Propinsi Papua sangat 

tinggi sampai tahun 2006. Selanjutnya, proporsi kasus AIDS terbanyak 

dilaporkan pada kelompok umur 20-29 tahun yaitu sebanyak 54,76%. 



Disusul kelompok umur 30-39 tahun sebanyak 27,17% dan kelompok umur 

40-49 tahun sebanyak 7,90%. Dengan demikian, sebagian besar kasus AIDS 

terjadi pada kelompok usia produktif yaitu 20-49 tahun. Jumlahnya 

mencapai 7.369 kasus atau 89,93%. 

        Mencermati kasus pada periode ini adalah munculnya kasus AIDS 

pada bayi atau anak kurang dari 15 tahun. Anak-anak dengan HIV/AIDS 

kemungkinan tertular melalui ibunya saat kehamilan, persalinan ataupun 

saat pemberian ASI, transfusi darah/komponen darah (misalnya pada 

penderita hemofilia) atau akibat pemaksaan seksual oleh orang-orang yang 

tidak bertanggungjawab. Selain itu, anak-anak juga mempunyai risiko besar 

terinfeksi karena pengetahuan mereka tentang cara penularan dan 

melindungi diri dari HIV sangat terbatas. Kasus AIDS menurut cara 

penularannya yang dilaporkan sampai dengan 31 Desember 2006, ternyata 

paling banyak terjadi melalui penggunaan NAPZA suntik (IDU), disusul 

penularan melalui hubungan heteroseksual. Ke-4 cara penularan lainnya 

adalah melalui hubungan homoseksual, transfusi darah, transmisi perinatal, 

dan penularan lain yang tidak diketahui. 

         Berdasarkan faktor risiko, penyebaran HIV/AIDS di Indonesia terjadi 

karena hubungan seksual berisiko yaitu pada pekerja seks komersial (PSK) 

beserta langganannya dan kaum homoseksual. Berdasarkan Data Statistik 

Kasus HIV/AIDS di Indonesia Tahun 1997, jumlah kasus AIDS kumulatif 

adalah 153 kasus dan HIV positif sebanyak 466 orang yang diperoleh dari 

serosurvei di daerah sentinel. Penularan sebesar 70% melalui hubungan 

seksual berisiko. 

         Epidemi HIV meningkat secara nyata diantara pekerja seks (PS) pada 

tahun 2000. Epidemi ini bervariasi antara satu daerah dengan daerah lain. Di 

Tanjung Balai Karimun, Propinsi Riau misalnya, pada tahun 1995/1996 

hanya ada 1% PS dengan HIV, sedangkan tahun 2000 menjadi 8,38% PS 

dengan HIV. Prevalensi PS dengan HIV di Merauke sebesar 26,5%, Jakarta 

Utara sebesar 3,36%, dan di Jawa Barat sebesar 5,5%. 



        Sampai akhir tahun 2005, jumlah kumulatif penularan HIV karena 

perilaku seksual berisiko pada PSK beserta langganannya sebanyak 1.920 

kasus. Sedangkan, penularan AIDS berjumlah 3.302 kasus pada akhir tahun 

2006. Pola penularan HIV/AIDS juga ditemukan pada ibu rumahtangga, 

yaitu seorang ibu rumahtangga yang sedang hamil diketahui terinfeksi HIV 

karena tertular dari pasangannya. Bayi yang dilahirkan juga positif 

terinfeksi HIV. Inilah awal kasus penularan HIV/AIDS dari ibu ke bayi. 

Pada tahun 1997, jumlah kumulatif HIV karena transmisi perinatal sebanyak 

3 kasus dan AIDS sebanyak 1 kasus.. Di kelompok ibu hamil, di Propinsi 

Riau dan Papua, angka kejadian infeksi HIV sebesar 0,35% dan 0,25% 

sedangkan di DKI Jakarta sebesar 2,86% . 

       Selanjutnya, pada tahun 1999, ada fenomena baru dalam penularan 

HIV/AIDS, yaitu infeksi HIV/AIDS pada pengguna napza suntik (penasun). 

Penularan ini sangat cepat terjadi karena penggunaan jarum suntik bersama. 

Jumlah penasun dengan HIV yang dirawat di Rumah Sakit Ketergantungan 

Obat (RSKO) Jakarta pada tahun 1999 sejumlah 18%, meningkat menjadi 

40% pada tahun 2000, dan 48% pada tahun 2001. Sedangkan pada tahun 

2000, di Kampung Bali di Jakarta ada 90% pengguna NAPZA suntik yang 

terinfeksi HIV. Data dari Pusat Rehabilitasi Yakita Bogor menunjukkan 

bahwa jumlah penasun yang menderita HIV tahun 1999 adalah 14 kasus dan 

pada tahun 2002 meningkat menjadi 45 kasus.  

      Fakta bahwa penyebaran HIV terjadi sangat cepat dan mudah 

disebabkan oleh penggunaan jarum suntik yang tidak steril secara 

bergantian oleh pengguna napza. Perilaku ini bukan hanya menyebarkan 

HIV tetapi juga mempercepat penyebaran virus Hepatitis C. 

        Berdasarkan jenis kelamin, dari 4.118 kasus AIDS di tahun 2006, 

terdapat 3.807 kasus IDU pada laki-laki, sedangkan 274 kasus pada 

perempuan, dan sisanya 37 kasus tidak diketahui jenis kelaminnya
i
. Data 

menunjukkan bahwa pengguna napza suntik paling banyak adalah pada usia 

20-29 tahun. Jika ditambahkan dengan penasun yang berusia 15-19, 30-39 

dan 40-49, maka jumlahh kasus AIDS pada penasun akan semakin 



meningkat pada usia produktif. Pengguna Napza suntik terbanyak ada di 5 

(lima) propinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera 

Utara. 

        Penularan HIV melalui jarum suntik justru lebih „efisien‟ dibanding 

jalur seks. Beberapa hal yang dapat mempercepat penularan HIV melalui 

jarum suntik diantaranya adalah banyaknya teman yagn menyuntik bersama, 

berapa lama menjadi penasun, frekuensi patungan, frekuensi menyuntik 

secara bersama, akses untuk mendapatkan jarum bersih, pernah dipenjara 

dan menyuntik dipenjara, dan mobilitas pengguna narkoba suntik atau 

menyuntik bersama di kota lain. 

         Data prevalensi HIV pada waria di tahun 1997-2006 sangat terbatas. 

Depkes hanya memiliki data dari DKI Jakarta yaitu pada tahun 2002 yaitu 

dengan prevalensi sebesar 21,7 . Namun, data dari Integrated Biological-

Behavioral Surveilance (IBBS) mencatat tentang hal ini. Waria adalah laki-

laki yang mengganggap dirinya memiliki identitas sebagai wanita disebut 

juga transgender atau transvestities. Penemuan IBBS 2007 adalah tentang 

waria di 5 (lima) kota yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan 

Malang. Data perilaku diambil dari 5 kota tersebut, sedangkan data biologi 

diambil dari tiga kota yaitu (Jakarta, Bandung, dan Surabaya). Estimasi 

jumlah waria di Indonesia adalah 20.960 sampai 35.300 orang di tahun 

2006. 

        Mayoritas Waria yaitu 80% di 4 kota tersebut dilaporkan menjual seks 

kepada pelanggan laki-laki satu tahun terakhir. Rata-rata waria telah 

melakukannya selama 9 sampai 13 tahun. Tetapi sebanyak 40-50% waria 

memiliki pasangan regular namun bukan pelanggan laki-laki pembeli jasa 

seks, yang mereka sebut “suami”. 

        Prevalensi HIV di penjara-penjara di Jakarta mulai meningkat pada 

tahun 1999, dan dua tahun kemudian terjadi peningkatan tajam terutama 

dikalangan IDU, mencapai 25% pada 2002. Peningkatan ini juga 

mencerminkan bahwa besar kemungkinan banyak IDU yang telah terinfeksi 



sebelum mereka masuk penjara. Prevalensi HIV tertinggi pada narapidana 

di beberapa propinsi pada tahun 2000-2005, adalah sebagai berikut: 

  



Tabel 2.5. 

Prevalensi HIV pada Narapidana di Beberapa Provinsi tahun 2000-2005 

 

         Terdapat bukti bahwa penularan HIV juga terjadi di dalam penjara. 

Data surveilans dari sebuah penjara di Jawa Barat telah menunjukkan 

bahwa prevalensi HIV melonjak dari 1% pada 1999 menjadi 21%, 

kemudian “jatuh” tajam ke 5% di tahun 2002. “Penurunan” pada 2002 

ternyata hanyalah tidak menunjukkan gambaran yang sebenarnya, 

meskipun mencerminkan perubahan pada metode pengambilan sampel: 

hanya narapidana yang baru masuk yang dites HIV. Ketika pada 2003 

metode sampel acak kembali digunakan hasilnya adalah tingkat prevalensi 

21%. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa HIV ditularkan di penjara, 

baik melalui penyuntikan narkoba dengan menggunakan jarum yang 

tercemar ataupun melalui hubungan seks anal tanpa menggunakan 

pelindung antar narapidana. 

3. Periode 2007-2013 

          Pada akhir tahun 2007 diperkirakan 4,9 juta orang telah terinfeksi 

HIV di Asia. Dari jumlah ini, 440.000 adalah orang-orang dengan infeksi 

HIV baru, dimana 300.000 sudah meninggal. Meskipun cara penularan 

HIV bervariasi di Asia, epidemi umumnya didorong oleh hubungan 

seksual dengan pasangan yang terinfeksi HIV dan tanpa menggunakan 

kondom, dan melalui jarum suntik. Lebih dari dua dekade sejak kasus 



pertama HIV di Indonesia hingga saat ini telah terdapat 3.492 orang 

meninggal akibat penyakit ini. Dari 11.856 kasus yang dilaporkan pada 

tahun 2009, 6962 diantaranya berusia produktif (< 30 tahun), termasuk 55 

orang bayi di bawah 1 tahun. Kasus yang tinggi terkonsentrasi pada 

kelompok berisiko termasuk penasun, pekerja seks dan kliennya, pria 

homoseksual, dan bayi yang tertular melalui ibunya. Pada tahun 2009 

diperkirakan jumlah ODHA meningkat menjadi 333.200 orang, yang 25% 

diantaranya adalah perempuan. Angka ini menunjukkan feminisasi 

epidemi AIDS di Indonesia. 

        Hasil Surveilans Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) di Indonesia 

pada tahun 2007 menunjukkan prevalensi HIV pada pekerja seks langsung 

sebesar 10.4%, 4.6% pada pekerja seks tidak langsung, sebesar 24.4% 

pada waria, 0.8% pada pelanggan wanita pekerja seks, 5.2% pada Lelaki 

berhubungan Seks dengan Lelaki (LSL), dan 52.4% pada pengguna jarum 

suntik. Dari Surveilans Terpadu Biologis dan Perilaku yang dilakukan di 

Tanah Papua menegaskan bahwa prevalensi HIV di antara populasi umum 

usia produktif (15 – 49 tahun) telah mencapai 2,4%. 

            Prevalensi Gonore dan/atau Klamidia pada WPS adalah 56% 

(WPSL) dan 49% (WPSTL). Prevalensi Gonore dan/atau Klamidia rektal 

lebih tinggi ditemukan di waria (43%) daripada LSL (33%). Secara 

keseluruhan prevalensi Gonore dan/atau Klamidia tidak mengalami 

perubahan dibandingkan pada tahun 2007, termasuk di daerah yang 

mendapatkan PPB. 

          Epidemi AIDS di Indonesia adalah salah satu yang paling cepat 

berkembang di Asia. Kementrian Kesehatan (Kemenkes) memperkirakan 

bahwa tanpa meningkatkan upaya pencegahan, pengobatan, perawatan dan 

dukungan dari masing-masing daerah jumlah ODHA diestimasikan naik 

menjadi 501.400 orang pada 2014 dari 227.700 ditahun 2008. 

         Hasil STBP tahun 2011 menunjukan bahwa prevalensi HIV tertinggi 

terdapat di kelompok penasun (36%), lalu diikuti kelompok waria, WPSL, 

LSL, narapidana, WPSTL, dan pria risti. Pola tersebut hampir sama 



dengan STBP 2007. Bila dibandingkan dengan 2007, prevalensi HIV di 

WPSL, WPSTL, pria risti dan waria tidak mengalami perubahan. 

Peningkatan yang cukup signifikan terjadi di kelompok LSL yaitu 

meningkat 2-3 kalinya. Sementara itu, pada kelompok penasun mengalami 

penurunan sebesar 10% (Jakarta) sampai dengan 20% (Medan). STBP 

2011 melakukan pengukuran prevalensi IMS yaitu Sifilis, Klamidia, dan 

Gonore. Prevalensi Sifilis tertinggi pada kelompok Waria (25%). 

Dibandingkan dengan tahun 2007, prevalensi Sifilis mengalami penurunan 

pada kelompok WPSL dan WPSTL (4-8 kali), kelompok waria (20%) dan 

pria risti (3%). Penurunan tersebut terutama terjadi di lokasi-lokasi yang 

mendapatkan program Pengobatan Presumtif Berkala (PPB). Hal yang 

berbeda terjadi pada kelompok LSL dimana prevalensi Sifilis meningkat 

2-5 kali dibanding tahun 2007. 

         Penggunaan kondom secara konsisten pada seks berisiko masih 

rendah. Bila dibandingkan dengan seluruh kelompok sasaran, perilaku 

penggunaan kondom secara konsisten di waria paling tinggi dibandingkan 

kelompok lainnya. Bila dibandingkan dengan tahun 2007, penggunaan 

kondom secara konsisten saat melakukan seks berisiko di setiap kelompok 

sasaran cenderung tidak banyak mengalami perubahan, kecuali pada waria 

terjadi penurunan dan pada WPSL terjadi peningkatan. 

           Bila dibandingkan dengan data 2007 di daerah yang sama, proporsi 

kelompok sasaran selain penasun yang pernah menggunakan napza suntik 

cenderung tetap. Hal tersebut harus mendapatkan perhatian karena napza 

suntik dapat menjadi media penularan HIV yang efektif dan dapat 

melipatgandakan risiko terkena HIV pada kelompok risiko tinggi di luar 

penasun. Proporsi berbagi jarum tertinggi terdapat di Jakarta (27%) dan 

terendah di Medan (7%). Perilaku berbagi jarum dipengaruhi oleh tingkat 

pengetahun komprehensif tentang HIV-AIDS, dan frekuensi dikontak oleh 

petugas lapangan. Bila dibandingkan dengan data tahun 2004, 2007 dan 

2011 di kota yang sama, proporsi penasun yang berbagi jarum cenderung 

turun.TB merupakan infeksi oportunistik terbesar pada penderita HIV dan 



AIDS, yang pada tahun 2010 diestimasikan prevalensi HIV di antara kasus 

TB adalah 3,3 % dalam skala nasional. Di Papua, berdasarkan hasil survei 

seroprevalensi pada tahun 2008, angka kejadian TB dari pasien ODHA 

mencapai 14%. 

4. Kecenderungan Epidemi ke Depan 

        KPAN dan Kementerian Kesehatan membuat perkiraaan dengan 

sistem permodelan.  Kecenderungan epidemi HIV ke depan dengan 

pemodelan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang penularan HIV 

saat ini dan perubahannya ke depan. Proses pemodelan tersebut 

menggunakan data demografi , perilaku dan epidemiologi pada populasi 

kunci. Dari hasil proyeksi diperkirakan akan terjadi hal-hal berikut: 

a. Peningkatan prevalensi HIV pada populasi usia 15-49 tahun dari 0,21% 

pada tahun 2008 menjadi 0,4% di tahun 2014. 

b. Peningkatan jumlah infeksi baru HIV pada perempuan, sehingga akan 

berdampak meningkatnya jumlah infeksi HIV pada anak. 

c. Peningkatan infeksi baru yang signifikan pada seluruh kelompok LSL 

d. Perlu adanya kewaspadaan terhadap potensi meningkatnya infeksi baru 

pada pasangan seksual (intimate partner) dari masing-masing populasi 

kunci 

e. Peningkatan jumlah ODHA dari sekitar 404.600 pada tahun 2010 

menjadi 813.720 pada tahun 2014. Peningkatan kebutuhan ART dari 

50.400 pada tahun 2010 menjadi 86.800 pada tahun 2014. 

Meningkatnya jumlah ODHA yang memerlukan ART, di atas akan 

lebih meningkat jika ada kebijakan perubahan kriteria CD4 dalam 

penetapan kebutuhan ART, misalnya dari 200 menjadi 350 

D. Model Peramalan 

Model pemulusan ramalan adalah suatu teknik yang digunakan untuk 

menghaluskan dan mengurangi dinamika nilai dugaan,  Jika dinamika nilai 

dugaan tidak dikurangi, dideteksi hal ini dapat memberikan dampak 

penyimpangan nilai yang cukup besar. 



Model pemulusan terbagi menjadi dua tipe, yakni model pemulusan 

bentuk linier dan non linier. Jika data dari nilai observasi memiliki pola 

distribusi yang berbentuk cenderung linier, maka kita dapat menggunakan 

regresi linier sebagai model pemulusannya. Namun jika data dari nilai 

observasi memiliki pola distribusi berbentuk non linier, model pemulusan 

eksponensial (exp), logaritma, logaritma natural (In) ataupun polinomial bisa 

menjadi salah satu pilihan untuk menentukan teknik model pemulusannya.   

Pola distribusi dari data kasus HIV & AIDS di Indonesia peneliti duga 

akan membentuk berbagai macam model distribusi. Antara lain, linier dan non 

linier. Perbedaan dari kedua model tersebut didasarkan atas perbedaan pada 

variabel bebas (variabel X) yang menyusunnya, atau dimana variabel X yang 

berbentuk pangkat atau berpangkat tidak sama dengan satu.  

Untuk mempertegas perbedaan antara model distribusi linier dengan 

dengan non linier, akan peneliti berikan batasan dan contoh fungsinya seperti 

berikut: 

1. Model Linier. 

Model distribusi linier didefinisikan adalah model distribusi dimana 

variabel tak bebas Y ditentukan oleh sekurang-kurangnya satu variabel 

bebas X dan setiap variabel X maupun variabel Y hanya berpangkat satu 

(linier). Dan gambar dari grafiknya membentuk sebuah garis lurus atau 

straight line. 

Bentuk persamaan paling sederhana dari model distribusi linier adalah 

yang mempunyai satu variabel bebas X dan sebuah variabel tak bebas Y 

seperti pada contoh berikut: 

           

Nilai konstanta    pada contoh model distribusi linier diatas merupakan 

titik potong garis dengan sumbu tegak atau horizontal axis intercept, yang 

biasa diartikan sebagai pengaruh rata-rata (mean effect) terhadap variabel 

tak bebas Y di luar variabel X yang ada dalam model atau nilai rata-rata Y 

jika X sama dengan nol. Sedangkan nilai dari    yang merupakan 



koefisien X tak lain merupakan nilai kemiringan dari garis tersebut atau 

tangent. 

Interpretasi dari model distribusi ini adalah variabel bebas X berpengaruh 

linier terhadap variabel tak bebas Y. 

2. Model non linier. 

Model distribusi non linier didefinisikan sebagai sebuah model distribusi 

data dimana variabel tak bebas Y ditentukan oleh sekurang-kurangnya satu 

variabel bebas X dan yang salah satu atau keduanya memiliki pangkat 

tidak sama dengan satu. Selain itu, variabel bebas X dan atau variabel tak 

bebas Y dapat berfungsi sebagai penyebut (fungsi pecahan), maupun 

variabel  X dan atau variabel Y dapat berfungsi pula sebagai pangkat 

fungsi eksponensial atau exponential function. Grafik dari distribusi ini 

berbentuk garis lengkung atau kurva. 

     a. Beberapa Bentuk Model Distribusi Non Linier. 

   1).  Model  Polinomial 

Model distribusi polinomial adalah model distribusi dengan sebuah 

variabel bebas sebagai faktor dengan pangkat terurut. Bentuk-bentuk 

fungsinya adalah sebagai berikut. 

            
     (fungsi kuadratik). 

            
     

     (fungsi kubik). 

            
     

     
     (fungsi quartik) 

            
     

     
     

   (fungsi quinik), dan 

seterusnya. 

Selain bentuk fungsi di atas, ada suatu bentuk lain dari fungsi kuadratik, 

yaitu dengan persamaan: 

             √ ,  bentuk ini dapat pula ditulis menjadi: 

              
 

  

 Sehingga modifikasi dari fungsi kubik adalah: 

              
 

     
 

 ,  atau 



       √        √   

 Dari contoh-contoh tersebut di atas perhatikan pangkat variabel bebas X. 

2).  Model fungsi Hiperbola (reciprocal function). 

Pada model fungsi hiperobola variabel X dan Y dapat berfungsi sebagai 

penyebut sehingga model ini dapat disebut juga dengan model pecahan 

atau model resiprok. Model ini mempunyai bentuk seperti: 

 

 
       ,  atau 

     
  

 
  

 Selain itu, ada bentuk campuran seperti: 

  
 

 
           

 ,  

    √                  ,  

                
       

 ,  dan 

    
 

                    . 

       3). Model Eksponensial. 

Model Eksponensial ialah sebuah model pendugaan di mana variabel  

bebas X berfungsi sebagai pangkat atau eksponen. Bentuk dari model ini 

adalah: 

                  , atau 

          . 

 Modifikasi dari bentuk diatas adalah: 

 

 
                  ,  ini disebut kurva logistik atau tipe 

umum dari model pertumbuhan. 

 Modifikasinya juga seperti : 

   (  
 

 
)
, disebut dengan transformasi logaritmik resiprokal, 

yang umum disebut dengan model Gompertz. 

 

 

 



4).  Model Perpangkatan atau Geometrik. 

Model perpangkatan atau geometrik ini memiliki karakteristik yang 

berbeda dengan model polinomial ataupun eksponensial. Model ini 

memiliki bentuk fungsi: 

       . 

  5). Model Logaritmik. 

Bentuk dari model logaritmik adalah dimana variabel bebas Y 

berfungsi sebagai pangkat (eksponen) dan variabel bebas X 

mempunyai bentuk perpangkatan. 

  Bentuk dari model ini adalah: 

           atau dapat ditulis menjadi: 

           (merupakan transformasi lilier). 

                  6). Model Geometrik. 

Bentuk dari model ini adalah berupa bentuk model linier berganda 

dimana dalam model ini terdapat model fungsi trigonometri. 

Bentuk yang paling sederhana dari fungsi ini adalah: 

                 .  

Bentuk model ini disebut kurva Fourier. Selain itu, ada lagi 

bentuk-bentuk yang lebih kompleks seperti: 

                                 

  dan seterusnya. 

 7). Model Fungsi Perkalian 

Model ini juga lebih dikenal dengan nama model fungsi Cobb-

Douglas. Berikut adalah bentuknya: 

     
             . 

 8). Model Fungsi Gabungan 

Model jenis ini adalah perpaduan dari beberapa model matematika 

tertentu yang terintegrasi menjadi sebuah model. Bentuk dari model 

ini diantaranya: 

     
       



  
 

                      

                                                                  
          . 

Selain model-model tersebut di atas, masih banyak lagi bentuk-

bentuk model matematika lainnya. Sehingga, sangat jelas sekali 

bahwa penyelesaian dari  bentuk model distribusi data di atas 

sangat memerlukan pengetahuan analisa matematika yang baik, 

terutama pengetahuan mengenai aljabar matriks dan operasinya.  

9) Metode Exponential Smoothing (ES) 

Metode peramalan dengan pemulusan eksponensial biasanya 

digunakan untuk pola data yang tidak stabil atau perubahannya 

besar dan bergejolak. Metode permalan ini bekerja hampir serupa 

dengan alat thermostat. Apabila galat ramalan (forecast error) 

adalah positif, yang berarti nilai aktual permintaan lebih tinggi 

daripada nilai ramalan (A–F>0), maka model pemulusan 

eksponensial akan secara otomatis meningkatkan nilai ramalannya. 

Sebaliknya, apabila galat ramalan (forecast error) adalah negatif, 

yang berarti nilai aktual permintaan lebih rendah daripada nilai 

ramalan (A – F < 0), maka metode pemulusan eksponensial akan 

secara otomatis menurunkan nilai ramalan. 

  



E. Kerangka Berfikir 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif  kuantitatif  dengan 

fokus sasarannya adalah pengembangan model-model statistic ramalan 

dan penilaian model-model  terbaik yang dapat menggambarkan pola data 

AIDS di Indonesia.   

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian adalah di Jakarta dengan mengambil data sekunder  

tentang HIV dan AIDS di Indonesia baik dari Kemenkes RI maupun dan 

LSM HIV/AIDS. Penelitian dilakukan selama 5 (lima) bulan, yaitu mulai 

bulan September 2020  sampai dengan Januari 2021. 

C. Variabel Penelitian  

Variabel penelitian yang digunakan termasuk variabel diskret dalam 

runtun waktu (time series) yaitu data  tentang jumlah kasus AIDS per 

tahun di Indonesia, dari tahun  1998 sampai dengan tahun 2019. 

D. Sumber Data 

Data yang diperoleh adalah data sekunder. Sumber data kasus HIV dan 

AIDS peneliti peroleh dari Pusat Informasi Direktoral Jenderal 

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian 

Kesehatan RI dan LSM HIV/AIDS Indonesia. 

E. Prosedur Kerja 

Prosedur kerja yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mencari data sekunder kasus HIV dan AIDS di Indonesia melalui Pusat 

Informasi Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit & Penyehatan 

Lingkungan Kementerian Kesehatan RI dan LSM HIV/AIDS. 

2. Menentukan gambaran pola distribusi dari data kasus HIV dan AIDS di 

Indonesia dan menentukan model distribusi data yang paling sesuai. 

3. Melakukan pendugaan/peramalan dengan memanfaatkan model distribusi 

data yang telah ditentukan sebelumnya. 



4. Membandingkan data hasil proyeksi dengan data sebenarnya. Jika tidak 

sesuai atau terjadi penyimpangan nilai yang cukup jauh, maka peneliti 

akan melakukan pemulusan model kembali hingga data hasil peramalan  

sesuai dengan data sebenarnya atau setidak-tidaknya mendekati data 

aktual. 

5. Membuat analisis dan kesimpulan. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data diantaranya adalah : 

1. Menentukan model pendugaan dari data kasus HIV dan AIDS di Indonesia 

dengan berbagai model yang mungkin paling sesuai untuk digunakan 

sebagai analisis selanjutnya. 

2. Menilai hasil ramalan/dugaan melalui pembandingan dengan nilai 

aktualnya.  

3. Menilai model terbaik terbaik yang paling sesuai menggambarkan pola 

data aktualnya, dengan cara membandingkan nilai R
2
 (koefisien 

determinasi) dan nilai standar errornya.  Pemilihan model terbaik jika nilai 

R
2
 nya terbesar dan standar errornya terkecil. 

 

  



  



BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

1. Deskripsi Data 

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah berupa data dari 

jumlah kasus penderita HIV yang telah positif dinyatakan sebagai penderita 

AIDS di Indonesia. Data dari kasus penderita HIV yang positif AIDS ini 

diasumsikan tidak meninggal karena faktor penyakit lainnya. . Selanjutnya 

data tidak diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, tingkat status sosial, 

pekerjaan, tingkat pendidikan, pengguna narkotik atau bukan dan lain 

sebagainya. Data tersebut hanya berupa total keseluruhan dari penderita HIV 

yang telah positif terjangkit AIDS yang disajikan per tahun dari tahun 1987 

hingga tahun 2013. Data tersebut disajikan dalam tabel 4.1. 

 Selanjutnya data penderita AIDS ini peneliti gunakan untuk menganalisis 

proyeksi balik kasus HIV/AIDS di Indonesia dan menentukan model terbaik 

dengan terlebih dahulu menentukan model atau pola data awal data tersebut. 

Tabel 4.1. Data Penderita AIDS, HIV dan Mati karena AIDS di Indonesia 

Tahun 1987 – 2019 

Tahun Penderita AIDS HIV Mati 

1987 5  1 

1988 2  1 

1989 5  2 

1990 5  0 

1991 15  2 

1992 13  0 

1993 24  4 

1994 20  4 

1995 23  7 

1996 42  40 

1997 44  5 



1998 60  17 

1999 94  20 

2000 255  73 

2001 219  29 

2002 345  63 

2003 316  111 

2004 1125  327 

2005 2572 859 581 

2006 3716 7195 862 

2007 4872 6048 984 

2008 5359 10362 1109 

2009 6712 9793 1322 

2010 7437 21591 1450 

2011 8329 21031 1431 

2012 11238 21511 1954 

2013 12214 29037 1458 

2014 8754 32711 980 

2015 9215 30935 753 

2016 10146 41250 859 

2017 9280  48300 948 

2018  46659*  

2019  48324*  

    Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi dan SIHA 

    *) Sumber : Kemenkes, RI, 2019 

 



 

Gambar 4.1. Data Kasus AIDS Tahun 1987 - 2017 

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa pada awal muncul kasus AIDS di 

Indonesia, kenaikannya sangat rendah (sejak 1987 s/d 1999). Namun sejak 

tahun 2000 sampai tahun 2017 data kasus AIDS mengalami kenaikan yang 

relative tinggi. 

 

 

Gambar 4.2. Data Kasus HIV Tahun 1987 - 2019 
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 Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa pada kasus HIV di Indonesia, 

kenaikannya cukup tinggi dari tahun ke tahun (sejak 2005 s/d 2019). Hal ini 

menunjukkan penularan HIV di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami 

kenaikan yang relative tinggi. 

 

 

Gambar 4.3. Data Kasus Kematian karena AIDS Tahun 1987 - 2017 

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa pada awal muncul kasus AIDS di 

Indonesia, tingkat kematian karena AIDS tersebut kenaikannya sangat rendah 

(sejak 1987 s/d 2002). Namun sejak tahun 2003 sampai tahun 2017 data kasus 

kematian karena AIDS mengalami kenaikan yang relative tinggi. 

 

B. Model-Model Prediksi AIDS 

Model-model pendugaan dari kasus AIDS di Indonesia tahun 1987 s/d 

2017 yang diterapkan  adalah model linier, model kuadratik, model kubik, 

model compound, model growth, model logarithmic, model S, model 

exponential, model inverse,  dan model power. Ukuran yang digunakan untuk 

menentukan model terbaik adalah nilai R
2
 (koefisien determinasi). Semakin 

tinggi nilai R
2
 maka dapat dikatakan model tersebut makin baik dan nilai p 
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nya signifikan. Adapun model yang diterapkan beserta nilai R
2
 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.2. 

Model Pendugaan Kasus AIDS 

Model R
2 

Nilai F Nilai p 

(signifikansi) 
Keterangan 

Linear 0,778 101,894 0,000 Signifikan 

Quadratic 0,900 125,979 0,000 Signifikan 

Cubic 0,918 100,259 0,000 Signifikan 

Compound 0,953 586,925 0,000 Signifikan 

Growth 0,953 586,925 0,000 Signifikan 

Logarithmic 0,473 26,021 0,000 Signifikan 

S 0,392 18,727 0,000 Signifikan 

Exponential 0,953 586,925 0,000 Signifikan 

Inverse 0,148 5,020 0,033 Signifikan 

Power 0,829 140,597 0,000 Signifikan 

 

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 3 (tiga) model yang terbaik, yaitu 

model compound, model growth dan model eksponensial, dimana nilai R
2
 

atau koefisien determinasinya mempunyai nilai yang sama, yaitu R
2
 = 

0,953. Hasil nilai konstanta dan koefisien regresinya adalah sebagai 

berikut: 

1. Model Compound 

Tabel 4.3 

Model Pendugaan Kasus AIDS dengan Model Compound 

Dependent Variable:   AIDS   

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Compound .953 586.925 1 29 .000 2.196 1.371 

 



Berdasarkan tabel di atas, pada model compound diperoleh nilai konstanta 

sebesar 2,196 dan koefisien regresinya 1,371. Selanjutnya kurva 

pendugaan kasus AIDS model compound sebagai berikut: 

 

Gambar 4.4. Kurva Pendugaan AIDS dengan Model Compound 

      Dari gambar di atas nampak kurva estimasinya relative tepat mengikuti 

data actual AIDS. Dengan demikian model compound merupakan model yang 

tepat dan baik untuk menduga kasus AIDS di masa mendatang. 

2. Model Growth 

Tabel 4.4 

Model Pendugaan Kasus AIDS dengan Model Growth 

Dependent Variable:   AIDS   

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Growth .953 586.925 1 29 .000 .787 .316 

 



Berdasarkan tabel di atas, pada model growth diperoleh nilai konstanta 

sebesar 0,787 dan koefisien regresinya 0,361. Selanjutnya kurva 

pendugaan kasus AIDS model growth sebagai berikut: 

 

Gambar 4.4. Kurva Pendugaan AIDS dengan Model Growth  

 Dari gambar di atas nampak kurva estimasinya relative tepat mengikuti 

data actual AIDS. Dengan demikian model growth merupakan model yang 

tepat dan baik untuk menduga kasus AIDS di masa mendatang. 

3. Model Exponential 

Tabel 4.5 

Model Pendugaan Kasus AIDS dengan Model Exponential  

Dependent Variable:   AIDS   

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Exponential .953 586.925 1 29 .000 2.196 .316 

 



Berdasarkan tabel di atas, pada model eksponensial diperoleh nilai 

konstanta sebesar 2,196 dan koefisien regresinya 0,316. Selanjutnya kurva 

pendugaan kasus AIDS model eksponensial sebagai berikut: 

 

Gambar 4.5. Kurva Pendugaan AIDS dengan Model Exponential   

 Dari gambar di atas nampak kurva estimasinya relative tepat mengikuti 

data actual AIDS. Dengan demikian model eksponensial merupakan model 

yang tepat dan baik untuk menduga kasus AIDS di masa mendatang. 

Dari ketiga model pendugaan di atas, dapat dipilih salah satu model yang 

mewakili. Peneliti dalam hal ini memilih model eksponensial dengan 

persamaan matematikanya adalah : 

Ln Y = Ln a + b. t  atau Y = a.e
b.t

 

dimana a = nilai konstan dan b = nilai koefisien regresinya 

Berdasarkan plot dugaan eksponensial di atas, nampak bahwa model 

eksponensial sangat cocok untuk menggambarkan pola data kasus AIDS di 



Indonesia. Dengan demikian pendugaan menggunakan model 

eksponensial dapat digunakan sebagai model pendugaan yang baik, 

dengan nilai koefisien determinasinya sebesar 95,3%, yang artinya 

kontribusi waktu terhadap dugaan kasus AIDS di Indonesia adalah sangat 

tinggi. Dengan kata lain, semakin hari jumlah kasus AIDS semakin 

meningkat secara eksponensial.  

Model Pendugaan Eksponensial: Y = (2,196). e
(0,316.t)

  

Tabel 4.6. Nilai Aktual dan Dugaan Model Eksponensial 

Tahun   
Penderita AIDS 

Aktual Dugaan 

1987 5 3.01 

1988 2 4.13 

1989 5 5.67 

1990 5 7.78 

1991 15 10.67 

1992 13 14.64 

1993 24 20.09 

1994 20 27.56 

1995 23 37.80 

1996 42 51.86 

1997 44 71.15 

1998 60 97.62 

1999 94 133.92 

2000 255 183.72 

2001 219 252.05 

2002 345 345.79 

2003 316 474.39 

2004 1125 650.82 



2005 2572 892.86 

2006 3665 1224.92 

2007 4655 1680.47 

2008 5114 2305.45 

2009 6073 3162.85 

2010 6907 4339.13 

2011 7312 5952.87 

2012 8747 8166.77 

2013 6266 11204.03 

2014 8754 15370.85 

2015 9215 21087.34 

2016 10146 28929.81 

2017 9280 39688.92 

 

Untuk model eksponensial nilai koefisien determinasinya signifikan yaitu 

sebesar 0,953 = 95,3%, pada interval tahun 2013 sampai tahun 2017 nilai 

forecasting bernilai lebih tinggi dan menjauhi dari pada nilai sebenarnya.  

Dengan demikian pendugaan menggunakan model eksponensial dapat 

digunakan sebagai model pendugaan yang baik, hanya dengan interval 

waktu yang tidak terlalu jauh, misalnya untuk data actual 15 tahun.  

C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pendugaan kasus AIDS dari kesepuluh model, 

ternyata ada 3 model yang paling cocok, yaitu model compound, model 

growth dan model eksponensial. Melalui ketiga model tersebut dipeoleh nilai 

koefisien determinasi sebesar 0,953 atau 95,3% (sangat tinggi). Artinya 

ketiga model tersebut dapat dipilih sebagai model terbaik untuk menduga 

kasus AIDS di Indonesia. Dengan demikian perlu pengembangan model yang 

lebih baik lagi dengan melihat nilai actual dan dugaannya. 



 

  



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Gambaran kasus penderita HIV/AIDS di Indonesia mulai tahun 1987 

sampai 1999 peningkatannya masih relatif kecil dan berbentuk linier, 

namun pada tahun 2000 sampai 2013 peningkatan jumlah kasusnya 

meningkat tinggi (meningkat secara eksponensial), Dengan demikian 

peningkatan jumlah kasus HIV/AIDS sampai saat ini makin meningkat 

tajam. 

2. Model pendugaan yang paling sesuai untuk menggambarkan pola data 

kasus AIDS adalah model compound, growth atau eksponensial.   

3. Diperkirakan jumlah kasus kejadian HIV/AIDS di Indonesia pada tahun 

2020 sebanyak 40.168 orang, tahun 2021 sebanyak 40.753 orang  dan 

tahun 2022  sebanyak 41.212 orang,  

B. Saran-Saran 

1. Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut dengan penggunaan Model 

Newton-Raphson, walaupun pemodelannya lebih rumit dibanding  

pemodelan yang lainnya telah dibahas. 

2. Perlu adanya pendugaan data kasus kejadian HIV/AIDS yang 

memasukkan juga pada data kasus yang  tidak terlaporkan 



(underreporting) di Kementerian Kesehatan maupun di LSM-LSM 

lainnya. 
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Lampiran : Data Pemodelan AIDS 

 

1. Model Linear  

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   AIDS   

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Linear .778 101.894 1 29 .000 -3231.348 408.524 

 

The independent variable is TAHUNKE. 

 

 

  



2. Model Kuadratik   

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   AIDS   

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 

Quadratic .900 125.979 2 28 .000 325.487 -238.174 20.209 

 

The independent variable is TAHUNKE. 

 

 

 

  



3. Model Kubik    

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   AIDS   

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 

Cubic .918 100.259 3 27 .000 2092.362 -852.525 67.452 

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   AIDS   

Equation 

Parameter Estimates 

b3 

Cubic -.984 

 

The independent variable is TAHUNKE. 

 



 

 

  



4. Model Compound   

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   AIDS   

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Compound .953 586.925 1 29 .000 2.196 1.371 

 

The independent variable is TAHUNKE. 

 

 

 

  



5. Model Growth    

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   AIDS   

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Growth .953 586.925 1 29 .000 .787 .316 

 

The independent variable is TAHUNKE. 

 

 

 

  



6. Model Logarithmic     

 

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   AIDS   

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Logarithmic .473 26.021 1 29 .000 -5242.806 3393.206 

 

The independent variable is TAHUNKE. 

 

 

 



  



7. Model S     

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   AIDS   

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

S .392 18.727 1 29 .000 7.095 -9.666 

 

The independent variable is TAHUNKE. 

 

 

 

  



8. Model Exponential  

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   AIDS   

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Exponential .953 586.925 1 29 .000 2.196 .316 

 

The independent variable is TAHUNKE. 

 

 

 

  



9. Model Inverse   

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   AIDS   

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Inverse .148 5.020 1 29 .033 4407.188 -8483.924 

 

The independent variable is TAHUNKE. 

 

 

 

  



10. Model Power    

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   AIDS   

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Power .829 140.597 1 29 .000 .127 3.139 

 

The independent variable is TAHUNKE. 

 

 

 

 



  



 

 


