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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari Pembangunan 

Nasional hakekatnya adalah pemyelenggaraan, upaya kesehatan untuk 

mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat 

mewujudkan derajat kesehatan yang optimal yang besar artinya bagi 

pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia sebagai modal 

pembangunan nasional.1 

Epidemi HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan AIDS (Acquired 

Immunodeficiency Syndrome) merupakan krisis global dan tantangan yang 

berat bagi pembangunan dan kemajuan sosial. Badan Dunia (PBB) 

menyatakan bahwa pada tahun 1999 AIDS telah merupakan penyebab 

kematian nomor 4 di dunia setelah penyakit jantung, hipertensi/stroke, dan 

infeksi pernapasan. Melihat kecenderungannya, maka bukan tidak mungkin 

penyakit ini akan menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Infeksi HIV dan AIDS 

di Indonesia telah dilaporkan secara resmi sejak tahun 1987. UNAIDS/WHO 

(2005) memperkirakan ada sekitar 53.000-180.00 orang yang hidup dengan 

HIV dan AIDS di Indonesia dan menurut Departemen Kesehatan RI (2005) 

48% kasus yang dilaporkan berasal dari kalangan pengguna narkoba suntik 

(penasun). Data dari the Joint United Nation Programme on HIV/AIDS 

(UNAIDS) pada Desember 2004 tercatat 35,9 – 44,3 juta ODHA.2 

Di Indonesia berdasarkan data yang bersumber dari Direktorat Jenderal 

P2M dan PLP Departemen Kesehatan RI sampai dengan sejak 1 juli 1987 

hingga Maret 2008, secara kumulatif pengidap infeksi HIV dan AIDS yang 

telah meninggal dunia total berjumlah 17998. Namun, data jumlah penderita 

HIV dan AIDS di Indonesia pada dasarnya bukanlah merupakan gambaran 

jumlah penderita yang sebenarnya. Pada penyakit ini berlaku teori “Gunung 

Es“ dimana penderita yang kelihatan hanya sebagian kecil dari yang 

semestinya. Untuk itu WHO mengestimasikan bahwa dibalik 1 penderita yang 

terinfeksi telah terdapat kurang lebih 100-200 penderita HIV yang belum 

diketahui.3 
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Situasi yang sama juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang 

merupakan salah satu propinsi di Indonesia dengan jumlah penderita HIV 

dan AIDS yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari statistik kasus HIV dan 

AIDS di Indonesia hingga Desember 2008, prevalensi kasus AIDS per 

100.000 penduduk untuk wilayah DIY mencapai peringkat kedua untuk pulau 

jawa yaitu 8,01.8 Jumlah penderita HIV/AIDS di wilayah Provinsi DIY terus 

mengalami peningkatan. Data Dinas Kesehatan Propinsi DIY tahun 2006 

menyebutkan jumlah ODHA sebanyak 291 orang dengan kasus HIV Positif 

91 orang, dan data tahun 2008 mencatat sebanyak 567 penderita HIV dan 

AIDS tersebar di lima Kabupaten/kota Yogyakarta.4 Berdasarkan hasil 

serosurvey pada 2004, Kota Yogyakarta juga masuk dalam level epidemic 

terkonsentrasi, sebuah situasi dimana 5% atau lebih dari populasi beresiko 

tinggi disinyalir telah terinfeksi HIV.4 

Berdasarkan jumlah orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang semakin 

meningkat tersebut maka kebutuhan ODHA terhadap layanan kesehatan 

yang ada, baik dalam memperoleh pengobatan maupun perawatan akan 

semakin meningkat juga. ODHA masih sering mendapatkan perlakuan 

diskriminatif, bukan hanya dalam pergaulan, namun dalam hubungan sosial 

sehari-hari pun ODHA dikucilkan. Bahkan, dalam hal mendapatkan hak 

layanan kesehatan mereka sering diperlakukan tidak adil.5  

Perkembangan zaman yang terjadi secara terus-menerus selalu diikuti 

dengan kemajuan diberbagai bidang kehidupan, salah satunya dibidang 

kesehatan. Pelayanan kesehatan yang bermutu merupakan salah satu 

kebutuhan dasar yang diperlukan setiap orang. Kualitas mutu pelayanan, 

baik pelayanan medis maupun non medis menunjukkan baik atau buruknya 

kualitas suatu rumah sakit.5  

Rumah sakit merupakan instansi kesehatan yang berperan penting dalam 

melawan penyebaran HIV dan AIDS, namun seringkali rumah sakit 

melakukan diskriminasi terhadap pasien HIV dan AIDS. Saat ini masih 

banyak rumah sakit dan dokter yang tidak menerima pasien yang terinfeksi 

HIV dan AIDS untuk berobat. Rumah sakit menganggap kasus HIV dan AIDS 

sangat kompleks dan problematik karena bukan hanya satu dokter dengan 

spesialis tertentu yang diperlukan untuk merawat pasien HIV dan AIDS tetapi 

memerlukan banyak spesialis.5,6  Beberapa dokter ataupun profesi kesehatan 
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lainnya masih merasa takut dalam menangani pasien AIDS, dengan alasan 

AIDS adalah penyakit yang mematikan yang menyerang ketahanan tubuh 

dan masih belum ada obat yang benar-benar dapat mematikan virus ini. 

Stigmatisasi dan diskriminasi pada pasien HIV dan AIDS seharusnya dapat 

dihilangkan jika para profesional kesehatan tahu lebih dalam bagaimana cara 

penularaan dan penyakit ini tidak menular hanya dengan berjabat tangan 

atau hanya dengan berbincang-bincang.5 

Kekhawatiran lain pihak rumah sakit bila menerima pasien HIV dan AIDS 

ialah banyak pasien lain yang ketakutan dan tidak mau ditempatkan satu 

ruangan dengan pasien HIV Sebaliknya bila menempatkan semua pasien 

HIV dan AIDS dalam ruangan tertentu juga berarti menimbulkan 

ketidakadilan dan diskriminasi Masalah lain yang seringkali muncul ialah 

pelayanan dibawah standar, lalai dalam memberikan perawatan, melanggar 

kerahasiaan pasien, serta melakukan tes HIV tanpa persetujuan pasien. 

Praktek ini mencerminkan fakta yang buruk bahwa orang-orang yang 

terinfeksi HIV sering menerima perlakuan medik dibawah standar yang 

ditetapkan Tidak semua rumah sakit memiliki formulir pelaporan kasus HIV 

dan AIDS yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan, sehingga sistem 

pelaporan dan pencatatan menjadi belum baik.6  

Beberapa contoh diskriminasi yang dilakukan kepada penderita HIV dan 

AIDS dalam mendapatkan pelayanan telah dilaporkan. Sebuah rumah sakit di 

Dallas digugat karena tidak mampu menyediakan ARV sesuai yang 

dibutuhkan oleh pasien, disamping kebutuhan obat lain bagi pasien yang 

terinfeksi HIV. Rumah sakit di Distrik Columbia menolak melakukan 

hysterectomy yang sangat diperlukan oleh pasien karena pasien tersebut 

terinfeksi HIV dan kemudian menolak memondokkannya di bangsal 

perawatan untuk mendapatkan perawatan yang lebih lanjut, karena adanya 

kebijakan yang melarang pasien dengan AIDS untuk tinggal di bangsal.42 

Stigma dan diskriminasi tentang ODHA dapat dihindarkan dengan 

memberikan persepsi yang baik tentang ODHA di masyarakat. Orang yang 

terinfeksi HIV mungkin tidak menunjukkan tanda atau gejala selama 

beberapa bulan atau tahun sebelum manisfestasi klinis lain muncul. Berat 

ringannya infeksi opportunistic atau munculnya kanker setelah terinfeksi HIV, 

secara umum terkait langsung dengan derajat kerusakan sistem kekebalan 
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yang diakibatkannya. Untuk menghindari adanya infeksi opportunistic 

tersebut, ODHA membutuhkan pelayanan kesehatan untuk pengobatan yang 

optimal. Pengobatan ODHA harus dilaksanakan secara berkelanjutan agar 

dapat melangsungkan hidupnya dengan baik, tidak terjadi drop out pada 

penderita itu sendiri yang akan berakibat fatal, dan mencegah penularan ke 

orang lain. Dalam undang-undang kesehatan 23 tahun 1992 disebutkan 

dalam pasal 4 bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam 

memperoleh derajat kesehatan. Selain hal tersebut dalam kebijakan 

penanggulangan HIV dan AIDS yang telah disusun oleh komisi 

penanggulangan AIDS nasional (KPAN) terdapat butir yang menyebutkan 

bahwa upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus menghormati harkat dan 

martabat ODHA dan keluarganya serta memperhatikan keadilan dan 

kesetaraan gender. Butir lain menyebutkan bahwa setiap pemberi pelayanan 

berkewajiban memberikan layanan tanpa diskriminasi kepada penderita 

AIDS.33 Dengan demikian ODHA sebagai pasien yang memerlukan 

pengobatan berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan pasien yang 

lain. 

Pada mulanya di Indonesia hanya 25 rumah sakit yang ditunjuk 

pemerintah untuk memberikan perawatan penderita HIV dan AIDS. Sekarang 

jumlahnya sudah mencapai 75 rumah sakit. Rumah sakit yang memberikan 

pelayanan kesehatan kepada pasien HIV dan AIDS di Yogyakarta ialah RS 

Bethesda, RS PKU Muhammadiyah, RSUP dr. Sardjito dan RS Panti Rapih 

merupakan beberapa rumah sakit yang memberikan pelayanan kepada para 

penderita HIV dan AIDS berdasarkan SK Menkes RI No. 

781/MENKES/SK/VII/2004 tentang Penetapan Rumah sakit Rujukan bagi 

Orang dengan HIV/AIDS  untuk Daerah Istimewa Yogyakarta.7 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di salah satu rumah sakit 

di Semarang dengan melakukan wawancara pada salah satu petugas di 

bagian klinik Voluntary Counseling Test (VCT), didapatkan informasi 

mengenai peningkatan jumlah penderita ODHA setiap tahunnya. Pelayanan 

yang diberikan untuk ODHA diantaranya adalah VCT dan CST (Care Support 

and Treatment). RSUP dr. Sardijto Yogyakarta merupakan rumah sakit 

rujukan yang paling banyak menangani pasien dengan HIV dan AIDS untuk 

wilayah DIY, dan memiliki peningkatan jumlah pasien setiap tahunnya. 
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Berdasarkan informasi yang didapatkan setiap harinya rata-rata pasien HIV 

positif yang memeriksakan kesehatan atau pasien yang ingin mengetahui 

status HIV nya ke rumah sakit mencapai 3-6 orang. Hal ini merupakan 

pencapaian kunjungan yang cukup banyak dikarenakan berdasarkan survey 

pendahuluan di ruma sakit lain, rata-rata per hari 1-3 orang. Berdasarkan 

laporan riset aksi komunitas PKBI tahun 2008, akses terhadap pelayanan 

kesehatan selama ini pada kelompok tertentu (waria) di Yogyakarta masih 

tergantung pada Griya Lentera PKBI karena memang negara (rumah sakit 

pemerintah) menolak melakukan pelayanan kesehatan terhadap waria. 

Seperti kasus RS Dr Sardjito yang menolak pasien waria dari Lempuyangan. 

Pasien dengan HIV dan AIDS berasal dari beberapa kelompok yang berbeda 

di masyarakat, dan dengan tanggapan yang berbeda juga mengenai status 

mereka di masyarakat. Dengan adanya hal tersebut maka peneliti ingin 

mengetahui bagaimana persepsi penderita ODHA terhadap pelayanan 

kesehatan di RSUP dr. Sardjito agar yang bersangkutan tetap memilih 

melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit tersebut.  

 

B. Perumusan Masalah 

AIDS merupakan masalah kesehatan internasional yang perlu segera 

ditanggulangi. AIDS berkembang secara pandemi hampir di setiap negara di 

dunia, termasuk Indonesia. Perkembangan kasus HIV/AIDS di Indonesia 

sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan.4 Jumlah pengidap infeksi 

HIV dan kasus AIDS pun  yang dilaporkan 1 Januari s.d. 31 Desember 2008 

adalah : 489 pengidap HIV dan 4969 penderita AIDS dan total nya menjadi 

5458. Meningkatnya jumlah ODHA, seharusnya diikuti dengan peningkatan 

pelayanan kesehatan untuk mereka. Sebuah laporan hasil penelitian 

partisipatif menyebutkan bahwa salah satu hambatan utama dari akses 

terhadap pelayanan kesehatan bagi ODHA adalah kurangnya pengetahuan 

penyedia layanan kesehatan terhadap HIV dan AIDS, serta pengertian dan 

etika mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan epidemi ini di Indonesia.9 

Hal ini dapat menurunkan ODHA untuk melakukan pemeriksaan secara rutin 

yang menahan bentuk hak asasi manusia dalam mendapatkan hak 

pelayanan kesehatan.  
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Pentingnya kebutuhan akan pelayanan kesehatan bagi ODHA agar 

ODHA tetap dapat memelihara kesehatan dan mencegah terjadinya 

perkembangan infeksi opportunistic. Penegakkan diagnosa infeksi HIV 

menjadi AIDS pun hanya bisa dilakukan di rumah sakit melalui tes 

laboratorium dan penanganan petugas yang profesional.11 Di tempat 

pelayanan kesehatan juga, ODHA akan mendapatkan perawatan dan 

pengobatan yang diperlukan, karena pengobatan ODHA seperti terapi ARV 

adalah sangat kompleks dan harus diminum seumur hidup, dan disiplin 

minum obat merupakan kunci sukses pengobatan. Pengobatan ARV ini butuh 

disiplin waktu bagi penggunanya, karena jika tidak, resistensi terhadap obat 

tersebut dapat terjadi. ODHA yang sudah resisten dengan ARV lini pertama, 

akibatnya mereka harus mengkonsumsi obat lini kedua yang harganya lebih 

mahal, dengan demikian pelayanan kesehatan merupakan alat untuk 

memonitor perkembangan kesehatan ODHA yang lebih baik dan ODHA 

dapat tetap memelihara kesehatan secara berkelanjutan.35 Maka dari itu 

sewajarnya ODHA mendapat pelayanan kesehatan yang baik dari petugas 

kesehatan agar terwujud suatu keinginan untuk tetap meningkatkan derajat 

kesehatannya dan mencegah penularan penyakitnya kepada orang lain. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka rumusan masalah yang dapat 

diambil adalah bagaimana persepsi ODHA terhadap pelayanan kesehatan di 

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui persepsi ODHA terhadap pemberian pelayanan kesehatan 

oleh petugas kesehatan di RSUP dr. Sardjito Yogyakarta 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendekripsikan persepsi ODHA tentang kerentanannya dalam 

menularkan HIV dan AIDS? 

b. Mendeskripsikan persepsi ODHA tentang kegunaan pelayanan 

kesehatan bagi dirinya ? 

c. Mendeskripsikan persepsi ODHA tentang pengetahuan petugas 

kesehatan terhadap pelayanan kesehatan HIV dan AIDS ? 
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d. Mendeskripsikan persepsi ODHA tentang sikap petugas kesehatan 

dalam  pelayanan kesehatan HIV dan AIDS ? 

e. Mendeskripsikan persepsi ODHA tentang praktek petugas kesehatan 

dalam pelayanan kesehatan HIV dan AIDS? 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi instansi 

Merupakan informasi yang berguna sebagai bahan masukan bagi instansi 

yakni bagi pihak manajemen dalam pemberian pelayanan kesehatan bagi 

odha yang lebih baik. 

2. Manfaat bagi akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi 

mengenai masalah pemberian/akses pelayanan kesehatan bagi ODHA. 

3. Manfaat bagi penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan tentang pemberian pelayanan kesehatan bagi odha oleh 

pertugas (profesi) kesehatan. 

 

E. Ruang Lingkup 

Batasan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Lingkup Keilmuan 

Lingkup keilmuan penelitian ini merupakan lingkup kesehatan masyarakat 

dalam bidang pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku. 

2. Lingkup Masalah 

Penelitian ini terbatas pada persepsi ODHA terhadap pemberian 

pelayanan kesehatan di DIY (studi kasus di RSUP dr.Sardjito Yogyakarta) 

3. Lingkup Waktu 

Penelitian ini  dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2009 

4. Lingkup Tempat 

Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah kerja RSUP dr. Sardjito 

Yogyakarta 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. AIDS 

1. Pengertian AIDS 3 

Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) adalah Syndrome 

akibat defisiensi immunitas selluler tanpa penyebab lain yang diketahui, 

ditandai dengan infeksi oportunistik keganasan berakibat fatal. Munculnya 

Syndrome ini erat hubungannya dengan berkurangnya zat kekebalan 

tubuh yang prosesnya tidaklah terjadi seketika melainkan sekitar 5-10 

tahun setelah seseorang terinfeksi HIV. Berdasarkan hal tersebut maka 

penderita AIDS dimasyarakat digolongkan kedalam 2 kategori yaitu : 

1. Penderita yang mengidap HIV dan telah menunjukkan gejala klinis 

(penderita AIDS positif). 

2. Penderita yang mengidap HIV, tetapi belum menunjukkan gejala klinis 

(penderita AIDS negatif). 

Menurut Suensen (1989) terdapt 5-10 juta HIV positif yang dalam waktu 

5-7 tahun mendatang diperkirakan 10-30% diantaranya menjadi penderita 

AIDS. Pada tingkat pandemi HIV tanpa gejala jauh lebih banyak dari pada 

pendrita AIDS itu sendiri. Tetapi infeksi HIV itu dapat berkembang lebih 

lanjut dan menyebabkan kelainan imunologis yang luas dan gejala klinik 

yang bervariasi. AIDS merupakan penyakit yang sangat berbahaya 

karena mempunyai case fatality rate 100% dalam 5 tahun setelah 

diagnosa AIDS ditegakkan, maka semua penderita akan meninggal. 

2. Etiologi AIDS 

Penyebab AIDS adalah sejenis virus yang tergolong Retrovirus yang 

disebut Human Immunodeficiency Virus (HIV). Virus ini pertama kali 

diisolasi oleh Montagnier dan kawan-kawan di Prancis pada tahun 1983 

dengan nama Lymphadenopathy Associated Virus (LAV), sedangkan 

Gallo di Amerika Serikat pada tahun 1984 mengisolasi (HIV) III. 

Kemudian atas kesepakatan internasional pada tahun 1986 nama firus 

dirubah menjadi HIV. 

Human Immunodeficiency Virus adalah sejenis Retrovirus RNA. 

Dalam bentuknya yang asli merupakan partikel yang inert, tidak dapat 
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berkembang atau melukai sampai ia masuk ke sel target. Sel target virus 

ini terutama sel Lymfosit T, karena ia mempunyai reseptor untuk virus HIV 

yang disebut CD-4. Didalam sel Lymfosit T, virus dapat berkembang dan 

seperti retrovirus yang lain, dapat tetap hidup lama dalam sel dengan 

keadaan inaktif. Walaupun demikian virus dalam tubuh pengidap HIV 

selalu dianggap infectious yang setiap saat dapat aktif dan dapat 

ditularkan selama hidup penderita tersebut. 

Secara mortologis HIV terdiri atas 2 bagian besar yaitu bagian inti 

(core) dan bagian selubung (envelop). Bagian inti berbentuk silindris 

tersusun atas dua untaian RNA (Ribonucleic Acid). Enzim reverce 

transcriptase dan beberapa jenis prosein. Bagian selubung terdiri atas 

lipid dan glikoprotein (gp 41 dan gp 120). Gp 120 berhubungan dengan 

reseptor Lymfosit (T4) yang rentan. Karena bagian luar virus (lemak) tidak 

tahan panas, bahan kimia, maka HIV termasuk virus sensitif terhadap 

pengaruh lingkungan seperti air mendidih, sinar matahari dan mudah 

dimatikan dengan berbagai disinfektan seperti eter, aseton, alkohol, 

jodium hipoklorit dan sebagainya, tetapi telatif resisten terhadap radiasi 

dan sinar utraviolet. Virus HIV hidup dalam darah, saliva, semen, air mata 

dan mudah mati diluar tubuh. HIV dapat juga ditemukan dalam sel 

monosit, makrotag dan sel glia jaringan otak. 

3. Masa Inkubasi AIDS 

Masa inkubasi adalah waktu yang diperlukan sejak seseorang 

terpapar virus HIV sampai dengan menunjukkan gejala-gejala AIDS. 

Waktu yang dibutuhkan rata rata cukup lama dan dapat mencapai kurang 

lebih 12 tahun dan semasa inkubasi penderita tidak menunjukkan gejala-

gejala sakit. Selama masa inkubasi ini penderita disebut penderita HIV. 

Pada fase ini terdapat masa dimana virus HIV tidak dapat terdeteksi 

dengan pemeriksaan laboratorium kurang lebih 3 bulan sejak tertular 

virus HIV yang dikenal dengan “masa window periode”. 

Selama masa inkubasi penderita HIV sudah berpotensi untuk 

menularkan virus HIV kepada orang lain dengan berbagai cara sesuai 

pola transmisi virus HIV. Mengingat masa inkubasi yang relatif lama, dan 

penderita HIV tidak menunjukkan gejala-gejala sakit, maka sangat besar 

kemungkinan penularan terjadi pada fase inkubasi ini. 
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4. Epidemiologi AIDS 

Sindroma AIDS pertama kali dilaporkan oleh Gottlieb dari Amerika 

pada tahun 1981. Sejak saat itu jumlah negara yang melaporkan kasus-

kasus AIDS meningkat dengan cepat. Dewasa ini penyakit HIV/AIDS 

telah merupakan pandemi, menyerang jutaan penduduk dunia, pria, 

wanita, bahkan anak-anak. WHO memperkirakan bahwa sekitas 15 juta 

orang diantaranya 14 juta remaja dan dewasa terinfeksi HIV. Setiap hari 

5000 orang ketularan virus HIV. 

Menurut etimasi WHO pada tahun 2000 sekitar 30-40 juta orang 

terinfeksi virus HIV, 12-18 juta orang akan menunjukkan gejala-gejala 

AIDS dan setiap tahun sebanyak 1,8 juta orang akan meninggal karena 

AIDS. Pada saat ini laju infeksi (infection rate) pada wanita jauh lebih 

cepat dari pada pria. Dari seluruh infeksi, 90% akan terjadi di negara 

berkembang, terutama Asia. 3,10 

5. Cara Penularan 

Secara umum ada 5 faktor yang perlu diperhatikan pada penularan 

suatu penyakit yaitu sumber infeksi, vehikulum yang membawa agent, 

host yang rentan, tempat keluar kuman dan tempat masuk kuman (port’d 

entrée). Virus HIV sampai saat ini terbukti hanya menyerang sel Lymfosit 

T dan sel otak sebagai organ sasarannya. Virus HIV sangat lemah dan 

mudah mati diluar tubuh. Sebagai vehikulum yang dapat membawa virus 

HIV keluar tubuh dan menularkan kepada orang lain adalah berbagai 

cairan tubuh. Cairan tubuh yang terbukti menularkan diantaranya semen, 

cairan vagina atau servik dan darah penderita. 

Banyak cara yang diduga menjadi cara penularan virus HIV, namun 

hingga kini cara penularan HIV yang diketahui adalah melalui :3 

1. Transmisi Seksual 

Penularan melalui hubungan seksual baik Homoseksual maupun 

Heteroseksual merupakan penularan infeksi HIV yang paling sering 

terjadi. Penularan ini berhubungan dengan semen dan cairan vagina 

atau serik. Infeksi dapat ditularkan dari setiap pengidap infeksi HIV 

kepada pasangan seksnya. Resiko penularan HIV tergantung pada 

pemilihan pasangan seks, jumlah pasangan seks dan jenis hubungan 

seks. Pada penelitian Darrow (1985) ditemukan resiko seropositive 
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untuk zat anti terhadap HIV cenderung naik pada hubungan seksual 

yang dilakukan pada pasangan tidak tetap. Orang yang sering 

berhubungan seksual dengan berganti pasangan merupakan 

kelompok manusia yang berisiko tinggi terinfeksi virus HIV. 

1.1.Homoseksual 

Didunia barat, Amerika Serikat dan Eropa tingkat promiskuitas 

homoseksual menderita AIDS, berumur antara 20-40 tahun dari 

semua golongan rusial. Cara hubungan seksual anogenetal 

merupakan perilaku seksual dengan resiko tinggi bagi penularan 

HIV, khususnya bagi mitra seksual yang pasif menerima ejakulasi 

semen dari seseorang pengidap HIV. Hal ini sehubungan dengan 

mukosa rektum yang sangat tipis dan mudah sekali mengalami 

pertukaran pada saat berhubungan secara anogenital. 

1.2.Heteroseksual 

Di Afrika dan Asia Tenggara cara penularan utama melalui hubungan 

heteroseksual pada promiskuitas dan penderita terbanyak adalah 

kelompok umur seksual aktif baik pria maupun wanita yang 

mempunyai banyak pasangan dan berganti-ganti. 

2. Transmisi Non Seksual 

2.1.Transmisi Parenral 

2.1.1 Yaitu akibat penggunaan jarum suntik dan alat tusuk lainnya 

(alat tindik) yang telah terkontaminasi, misalnya pada penyalah 

gunaan narkotik suntik yang menggunakan jarum suntik yang 

tercemar secara bersama-sama. Disamping dapat juga terjadi 

melaui jarum suntik yang dipakai oleh petugas kesehatan tanpa 

disterilkan terlebih dahulu. Resiko tertular cara transmisi 

parental ini kurang dari 1%. 

2.1.2. Darah/Produk Darah 

Transmisi melalui transfusi atau produk darah terjadi di negara-

negara barat sebelum tahun 1985. Sesudah tahun 1985 

transmisi melalui jalur ini di negara barat sangat jarang, karena 

darah donor telah diperiksa sebelum ditransfusikan. Resiko 

tertular infeksi/HIV lewat trasfusi darah adalah lebih dari 90%. 
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2.2. Transmisi Transplasental 

Penularan dari ibu yang mengandung HIV positif ke anak mempunyai 

resiko sebesar 50%. Penularan dapat terjadi sewaktu hamil, 

melahirkan dan sewaktu menyusui. Penularan melalui air susu ibu 

termasuk penularan dengan resiko rendah. 

6. Patogenesis 11 

Dasar utama patogenesis HIV adalah kurangnya jenis limposit T 

helper/induser yang mengandung marker CD 4 (sel T 4). Limfosit T 4 

merupakan pusat dan sel utama yang terlibat secara langsung maupun 

tidak langsung dalam menginduksi fungsi-fungsi imunologik. Menurun 

atau hilangnya sistem imunitas seluler, terjadi karena HIV secara selektif 

menginfeksi sel yang berperan membentuk zat antibodi pada sistem 

kekebalan tersebut, yaitu sel lymfosit T4. Setelah HIV mengikat diri pada 

molekul CD 4, virus masuk kedalam target dan ia melepas bungkusnya 

kemudian dengan enzym reverse transcryptae ia merubah bentuk RNA 

agar dapat bergabung dengan DNA sel target. Selanjutnya sel yang 

berkembang biak akan mengundang bahan genetik virus. Infeksi HIV 

dengan demikian menjadi irreversibel dan berlangsung seumur hidup. 

Pada awal infeksi, HIV tidak segera menyebabkan kematian dari sel 

yang di infeksinya tetapi terlebih dahulu mengalami replikasi 

(penggandaan), sehingga ada kesempatan untuk berkembang dalam 

tubuh penderita tersebut, yang lambat laun akan menghabiskan atau 

merusak sampai jumlah tertentu dari sel lymfosit T4. setelah beberapa 

bulan sampai beberapa tahun kemudian, barulah pada penderita akan 

terlihat gejala klinis sebagai dampak dari infeksi HIV tersebut. Masa 

antara terinfeksinya HIV dengan timbulnya gejala-gejala penyakit (masa 

inkubasi) adalah 6 bulan sampai lebih dari 10 tahun, rata-rata 21 bulan 

pada anak-anak dan 60 bulan pada orang dewasa. 

Infeksi oleh virus HIV menyebabkan fungsi kekebalan tubuh rusak 

yang mengakibatkan daya tahan tubuh berkurang atau hilang, akibatnya 

mudah terkena penyakit-penyakit lain seperti penyakit infeksi yang 

disebabkan oleh bakteri, protozoa, dan jamur dan juga mudah terkena 

penyakit kanker seperti sarcoma kaposi. HIV mungkin juga secara 

langsung menginfeksi sel-sel syaraf, menyebabkan kerusakan neurologis. 
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7. Manifestasi Klinis AIDS 

Tanda-tanda gejala-gejala (symptom) secara klinis pada seseorang 

penderita AIDS adalah diidentifikasi sulit karena symptomasi yang 

ditujukan pada umumnya adalah bermula dari gejala-gejala umum yang 

lazim didapati pada berbagai penderita penyakit lain, namun secara 

umum dapat kiranya dikemukakan sebagai berikut : 

• Rasa lelah dan lesu 

• Berat badan menurun secara drastis 

• Demam yang sering dan berkeringat diwaktu malam 

• Mencret dan kurang nafsu makan 

• Bercak-bercak putih di lidah dan di dalam mulut 

• Pembengkakan leher dan lipatan paha 

• Radang paru-paru 

• Kanker kulit 

Manifestasi klinik utama dari penderita AIDS pada umumnya ada 2 hal 

antara lain tumor dan infeksi oportunistik : 10,11 

1. Manifes tadi tumor diantaranya; 

a. Sarkoma kaposi ; kanker pada semua bagian kulit dan organ 

tubuh. Frekuensi kejadiannya 36-50% biasanya terjadi pada 

kelompok homoseksual, dan jarang terjadi pada heteroseksual 

serta jarang menjadi sebab kematian primer. 

b. Limfoma ganas ; terjadi setelah sarkoma kaposi dan menyerang 

syaraf, dan bertahan kurang lebih 1 tahun. 

2.  Manifestasi Oportunistik diantaranya 

2.1. Manifestasi pada Paru-paru 

2.1.1. Pneumonia Pneumocystis (PCP) 

Pada umumnya 85% infeksi oportunistik pada AIDS 

merupakan infeksi paru-paru PCP dengan gejala sesak 

nafas, batuk kering, sakit bernafas dalam dan demam. 

2.1.2.  Cytomegalo Virus (CMV) 

Pada manusia virus ini 50% hidup sebagai komensial pada 

paru-paru tetapi dapat menyebabkan pneumocystis. CMV 

merupakan penyebab kematian pada 30% penderita AIDS. 
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2.1.3.   Mycobacterium Avilum 

Menimbulkan pneumoni difus, timbul pada stadium akhir 

dan sulit disembuhkan. 

2.1.4. Mycobacterium Tuberculosis 

Biasanya timbul lebih dini, penyakit cepat menjadi miliar 

dan cepat menyebar ke organ lain diluar paru. 

2.2. Manifestasi pada Gastroitestinal 

Tidak ada nafsu makan, diare khronis, berat badan turun lebih 10% 

per bulan. 

2.2 Manifestasi Neurologis 

Sekitar 10% kasus AIDS nenunjukkan manifestasi Neurologis, yang 

biasanya timbul pada fase akhir penyakit. Kelainan syaraf yang umum 

adalah ensefalitis, meningitis, demensia, mielopati dan neuropari perifer.11 

8. Pemeriksaan Laboratorium dan Diagnosis AIDS 

Human Immunodefeciency Virus dapat di isolasi dari cairan-cairan yang 

berperan dalam penularan AIDS seperti darah, semen dan cairan serviks 

atau vagina. Diagnosa adanya infeksi dengan HIV ditegakkan di 

laboratoruim dengan ditemukannya antibodi yang khusus terhadap virus 

tersebut. Pemeriksaan untuk menemukan adanya antibodi tersebut 

menggunakan metode Elisa (Enzyme Linked Imunosorbent Assay). Bila 

hasil test Elisa positif maka dilakukan pengulangan dan bila tetap positif 

setelah pengulangan maka harus dikonfirmasikan dengan test yang lebih 

spesifik yaitu metode Western Blot. 

Dasar dalam menegakkan diagnosa AIDS adalah : 

1. Adanya HIV sebagai etiologi (melalui pemeriksaan laboratorium). 

2. Adanya tanda-tanda Immunodeficiency. 

3. Adanya gejala infeksi oportunistik. 

Dalam prakteknya yang dipakai sebagai petunjuk adalah infeksi 

oportunistik atau sarkoma kaposi pada usia muda kemudian dilakukan uji 

serologis untuk mendeteksi zat anti HIV (Elisa, Western Blot). 

9. Upaya Pencegahan AIDS 

Mengingat sampai saat ini obat untuk mengobati dan vaksin untuk 

mencegah AIDS belum ditemukan, maka alternatif untuk menanggulangi 

masalah AIDS yang terus meningkat ini adalah dengan upaya 
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pencegahan oleh semua pihak untuk tidak terlibat dalam lingkaran 

transmisi yang memungkinkan dapat terserang HIV. Pada dasarnya 

upaya pencegahan AIDS dapat dilakukan oleh semua pihak asal 

mengetahui cara-cara penyebaran AIDS. 

Ada 2 cara pencegahan AIDS yaitu jangka pendek dan jangka panjang : 

1. Upaya Pencegahan AIDS Jangka Pendek 

Upaya pencegahan AIDS jangka pendek adalah dengan KIE, 

memberikan informasi kepada kelompok resiko tinggi bagaimana pola 

penyebaran virus AIDS (HIV), sehingga dapat diketahui langkah-

langkah pencegahannya. 

Ada 3 pola penyebaran virus HIV : 

a. Melalui hubungan seksual 

HIV terdapat pada semua cairan tubuh penderita tetapi yang 

terbukti berperan dalam penularan AIDS adalah mani, cairan 

vagina dan darah. HIV dapat menyebar melalui hubungan seksual 

pria ke wanita, dari wanita ke pria dan dari pria ke pria. Setelah 

mengetahui cara penyebaran HIV melaui hubungan seksual maka 

upaya pencegahan adalah dengan cara : 

1) Tidak melakukan hubungan seksual. Walaupun cara ini sangat 

efektif, namun tidak mungkin dilaksanakan sebab seks 

merupakan kebutuhan biologis. 

2) Melakukan hubungan seksual hanya dengan seorang mitra 

seksual yang setia dan tidak terinfeksi HIV (homogami). 

3) Mengurangi jumlah mitra seksual sesedikit mungkin 

4) Hindari hubungan seksual dengan kelompok rediko tinggi 

tertular AIDS. 

5) Tidak melakukan hubungan anogenital. 

6) Gunakan kondom mulai dari awal sampai akhir hubungan 

seksual dengan kelompok resiko tinggi tertular AIDS dan 

pengidap HIV. 

b. Melaui darah 

Darah merupakan media yang cocok untuk hidup virus AIDS. 

Penularan AIDS melalui darah terjadi dengan : 

1) Transfusi darah yang mengandung HIV. 
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2) Jarum suntik atau alat tusuk lainnya (akupuntur, tato, tindik) 

bekas pakai orang yang mengidap HIV tanpa disterilkan dengan 

baik. 

3) Pisau cukur, gunting kuku atau sikat gigi bekas pakai orang 

yang mengidap virus HIV. 

Langkah-langkah untuk mencegah terjadinya penularan melalui 

darah adalah: 

a) Darah yang digunakan untuk transfusi diusahakan bebas HIV 

dengan jalan memeriksa darah donor. Hal ini masih belum dapat 

dilaksanakan sebab memerlukan biaya yang tingi serta 

peralatan canggih karena prevalensi HIV di Indonesia masih 

rendah, maka pemeriksaan donor darah hanya dengan uji petik. 

b) Menghimbau kelompok resiko tinggi tertular AIDS untuk tidak 

menjadi donor darah. Apabila terpaksa karena menolak, menjadi 

donor menyalahi kode etik, maka darah yang dicurigai harus di 

buang. 

c) Jarum suntik dan alat tusuk yang lain harus disterilisasikan 

secara baku setiap kali habis dipakai. 

d) Semua alat yang tercemar dengan cairan tubuh penderita AIDS 

harus disterillisasikan secara baku. 

e) Kelompok penyalahgunaan narkotik harus menghentikan 

kebiasaan penyuntikan obat ke dalam badannya serta 

menghentikan kebiasaan mengunakan jarum suntik bersama. 

f)   Gunakan jarum suntik sekali pakai (disposable) 

g) Membakar semua alat bekas pakai pengidap HIV 

c. Melaui ibu yang terinfeksi HIV kepada bayinya 

Ibu hamil yang mengidap HIV dapat memindahkan virus tersebut 

kepada janinnya. Penularan dapat terjadi pada waktu bayi di dalam 

kandungan, pada waktu persalinan dan sesudah bayi di lahirkan. 

Upaya untuk mencegah agar tidak terjadi penularan hanya dengan 

himbauan agar ibu yang terinfeksi HIV tidak hamil. 

2.  Upaya Pencegahan AIDS Jangka Panjang 

Penyebaran AIDS di Indonesia (Asia Pasifik) sebagian besar 

adalah karena hubungan seksual, terutama dengan orang asing. 



65 

 

Kasus AIDS yang menimpa orang Indonesia adalah mereka yang 

pernah ke luar negeri dan mengadakan hubungan seksual dengan 

orang asing. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa resiko penularan dari suami 

pengidap HIV ke istrinya adalah 22% dan istri pengidap HIV ke 

suaminya adalah 8%. Namun ada penelitian lain yang berpendapat 

bahwa resiko penularan suami ke istri atau istri ke suami dianggap 

sama. Kemungkinan penularan tidak terganggu pada frekuensi 

hubungan seksual yang dilakukan suami istri. Mengingat masalah 

seksual masih merupakan barang tabu di Indonesia, karena norma-

norma budaya dan agama yang masih kuat, sebetulnya masyarakat 

kita tidak perlu risau terhadap penyebaran virus AIDS. Namun 

demikian kita tidak boleh lengah sebab negara kita merupakan negara 

terbuka dan tahun 1991 adalah tahun melewati Indonesia. 

Upaya jangka panjang yang harus kita lakukan untuk mencegah 

merajalelanya AIDS adalah merubah sikap dan perilaku masyarakat 

dengan kegiatan yang meningkatkan norma-norma agama maupun 

sosial sehingga masyarakat dapat berperilaku seksual yang 

bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan perilaku seksual yang 

bertanggung jawab adalah : 

a. Tidak melakukan hubungan seksual sama sekali. 

b. Hanya melakukan hubungan seksual dengan mitra seksual yang 

setia dan tidak terinfeksi HIV (monogamy). 

c. Menghindari hubungan seksual dengan wanita-wanita tuna susila. 

d. Menghindari hubungan seksual dengan orang yang mempunyai 

lebih dari satu mitra seksual. 

e. Mengurangi jumlah mitra seksual sesedikit mungkin. 

f. Mengurangi jumlah mitra seksual sesedikit mungkin 

g. Hindari hubungan seksual dengan kelompok resiko tinggi tertular 

AIDS. 

h. Tidak melakukan hubungan anogenital. 

i. Gunakan kondom mulai dari awal sampai akhir hubungan seksual. 

Kegiatan tersebut dapat berupa dialog antara tokoh-tokoh agama, 

penyebarluasan informasi tentang AIDS dengan bahasa agama, 
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melalui penataran P4 dan lain-lain yang bertujuan untuk mempertebal 

iman serta norma-norma agama menuju perilaku seksual yang 

bertanggung jawab. Dengan perilaku seksual yang bertanggung jawab 

diharapkan mampu mencegah penyebaran penyakit AIDS di 

Indonesia. 

 

B. Pengetahuan tentang ODHA, Sikap dan Praktek  

1. Pengetahuan (knowledge) 13 

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu 

seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, 

telinga, dan sebagainya). Pengetahuan seseorang terhadap objek 

mempunyai intensitas atau tingkat yang berbeda-beda. Secara garis 

besarnya dibagi dalam 6 tingkat pengetahuan, yaitu : 

a) Tahu (know) 

Tahu diartikan hanya sebagai recall (memanggil) memori yang telah 

ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu. Misalnya : mengetahui 

bahwa penyakit HIV dan AIDS merupakan penyakit berbahaya. Untuk 

mengetahui atau mengukur bahwa orang tahu sesuatu dapat 

menggunakan atau mengukur bahwa oaring tahu sesuatu dapat 

menggunakan pertanyaan-pertanyaan,misalnya : apa tanda-tanda 

orang yang menderita penyakit HIV dan AIDS. 

b) Memahami (comprehension) 

Memahami suatu objek bukan sekedar tahu terhadap objek tersebut, 

tidak sekedar dapat menyebutkan, tetapi orang tersebut dapat 

menginterpretasikan secara benar tentang objek yang diketahui 

tersebut. Misalnya seseorang yang telah memahami cara penularan 

penyakit HIV dan AIDS. 

c) Aplikasi (application) 

Aplikasi diartikan apabila orang yang telah memahami objek yang 

dimaksud dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang 

diketahui tersebut pada situasi yang lain. Misalnya seseorang yang 

telah mengetahui prosedur pelayanan pasien HIV dan AIDS, maka ia 

harus dapat melaksanakan prosedur tersebut dengan ketentuannya. 

 



67 

 

d) Analisis (analysis) 

Analisis adalah kemampuan seseorang untuk menjabarkan dan/atau 

memisahkan, kemudian mencarai hubungan antara komponen-

komponen yang terdapat dalam suatu masalah atau objek yang 

diketahui. Indikasi bahwa pengetahuan seseorang sudah sampai 

pada tingkat analisis adalah apabila orang tersebut telah dapat 

membedakan, memisahkan, mengelompokkan, membuat diagram 

terhadap pengetahuan atas objek tersebut. 

e) Sintesis (synthesis) 

Sisntesis menunjukkan kemampuan seseorang untuk merangkum 

atau meletakkan dalam suatu hubungan yang logis dari komponen-

komponen pengetahuan yang dimiliki. 

f) Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan 

justifikasi atau penilaian terhadap suatu objek tertentu. Penilaian ini 

dengan sendirinya didasarkan pada suatu criteria yang ditentukan 

sendiri atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Misalnya 

penderita HIV dan AIDS dapat menilai manfaat dari VCT dan CST 

yang diikutinya.  

Pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman sendiri maupun dari 

pengalaman orang lain. Pengetahuan seseorang dikumpulkan dan 

diterapkan secara bertahap, mulai dari tahap yang paling sederhana ke 

tahap yang lebih lengkap, tahap tersebut adalah:14 

a) Orang mengetahui akan pengetahuan baru. 

b) Orang merasa tertarik untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. 

c) Orang mulai menilai pengetahuan yang diperolehnya. 

d) Orang menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-

hari. 

Pengetahuan merupakan dominan yang sangat penting dalam 

membentuk tindakan seseorang 

2. Sikap 

 Sikap merupakan organisasi pendapat, keyakinan seseorang 

mengenai obyek atau situasi yang relatif tetap, yang disertai adanya 

perasaan tertentu dan memberikan dasar kepada orang tersebut untuk 
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membuat respon atau berperilaku dengan cara tertentu yang dipilihnya. 

Green menyatakan bahwa sikap termasuk faktor predisposisi untuk 

mewujudkan perilaku kesehatan. Sikap merupakan respon evaluatif yang 

dapat berupa respon positif maupun respon negatif. Sikap seringkali jauh 

berbeda dengan tindakan nyata, hal ini karena tindakan nyata tidak hanya 

ditentukan sikap semata, namun oleh berbagai faktor eksternal lainnya. 

  Tiga komponen yang membentuk struktur sikap yaitu: 

1) Komponen kognitif (perceptual), yaitu komponen yang berkaitan 

dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan bagaimana seseorang 

mempersepsikan obyek terhadap sikap. 

2) Komponen afektif (emotional), yaitu komponen yang berhubungan 

dengan rasa senang atau tidak senang terhadap obyek sikap. Rasa 

senang merupakan hal-hal yang positif sedangkan rasa tidak senang 

merupakan hal negatif. Komponen ini menunjukkan arah sikap yaitu 

positif atau negatif. 

3) Komponen konatif (komponen perilaku atau action component), yaitu 

komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak 

terhadap obyek sikap. Komponen ini menunjukkan besar kecilnya 

kecenderungan bertindak atau berperilaku dari seseorang terhadap 

obyek sikap. 

Menurut Allport (1954) sikap itu terdiri dari 3 komponen pokok, yaitu :14 

1) Kepercayaan atau keyakinan, ide, dan konsep terhadap objek. 

Artinya, bagaimana keyakinan dan pendapat atau pemikiran 

seseorang terhadap objek. Misalnya bagaimana pendapat seseorang 

terhadap penyakit HIV dan AIDS 

2) Kehidupan emosional atau evaluasi orang terhadap objek, artinya 

bagaimana penilaian (terkandung di dalam factor emosi) orang 

tersebut terhadap objek. Seperti contoh bagaimana orang menilai 

penderita HIV dan AIDS, apakah penyakit biasa atau oenyakit yang 

membahayakan. 

3) Kecenderungan untuk bertindak (tend to behave), artinya sikap 

adalah merupakan komponen yang mendahului tindakan atau 

perilaku terbuka. Misalnya tentang contoh sikap terhadap penyakit 



69 

 

HIV dan AIDS, apa yang dilakukan seseorang bila ada yang 

menderita penyakit HIV dan AIDS. 

Pengukuran sikap dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak 

langsung. Pengukuran sikap secara langsung dapat dilakukan dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang stimulus atau objek yang 

bersangkutan. 

3. Tindakan atau Praktik (Practice).13,14 

Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (overt 

behaviori). Untuk mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan nyata 

diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, 

antara lain fasilitas. Praktik atau tindakan ini dapat dibedakan menjadi 3 

tingkatan menurut kualitasnya, yaitu : 

a. Praktik terpimpin (guided response) 

Apabila subjek atau seseorang telah melakukan sesutau tetapi masih 

tergantung apda tuntutan atau menggunakan panduan. 

b. Praktik secara mekanisme (mechanism) 

Apabila subjek atau seseorang telah melakukan atau mempraktikkan 

sesuatu hal secara otomatis maka disebut praktik atau tindakan 

mekanis. 

c. Adopsi (adoption) 

Adopsi adalah suatu tindakan atau praktek yang sudah berkembang. 

Artinya, apa yang dilakukan tidak sekedar rutinitas atau mekanisme 

saja, tetapi sudah dilakukan modifikasi, atau tindakan atau perilaku 

yang berkualitas. 

Pengukuran atau cara mengamati perilaku dapat dilakukan melalui dua 

cara, secara langsung maupun tidak langsung. Pengukuran perilaku yang 

paling baik adalah secara langsung, yakni dengan pengamatan 

(observasi), yaitu mengamati tindakan dari subjek dalam rangka 

memelihara kesehatannya. Sedangkan secara tidak langsung 

menggunakan metode mengingat kembali (recall). Metode ini dilakukan 

melalui pertanyaan-pertanyaan terhadap subjek tentang apa yang telah 

dilakukan berhubungan dengan objek tertentu. 
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C. Persepsi 

1. Definisi Persepsi 

Salah satu faktor psikologis yang mempengaruhi pasien adalah persepsi. 

Persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya stimulus 

(rangsangan) yang diterima melalui lima indera sehingga seseorang 

dapat menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan dan hal ini 

dipengaruhi pula oleh pengalaman-pengalaman yang ada pada diri yang 

bersangkutan. Persepsi dapat dinyatakan pula sebagai proses di mana 

seseoarang menyeleksi, mengorganisasikan dan meninterprestasikan 

stimuli yang diterima panca indera ke dalam suatu gambaran dunia yang 

berarti dan menyeluruh.15 

 Persepsi tergantung pada sifat-sifat rangsangan fisik, juga pada 

hubungan rangsangan dengan medan sekelilingnya dan kondisi dalam 

diri individu. Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang 

dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang 

lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan 

perasaan dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalah 

pengenalan bahwa persepsi merupakan penafsiran yang unik terhadap 

situasi dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi. Mutu 

harus dimulai dari kebutuhan konsumen dan berakhir pada persepsi 

konsumen, yang berarti citra mutu yang baik, bukan menurut persepsi 

penyedia jasa, melainkan menurut persepsi konsumen. Persepsi 

konsumen terhadap mutu pelayanan jasa merupakan penilaian 

menyelurih atas keunggulan jasa, karena konsumenlah yang menikmati 

jasa rumah sakit dan menentukan mutunya.16 

2. Proses pembentukan persepsi 

Persepsi dibentuk oleh tiga pengaruh yakni :  

a. Karakteristik dari stimuli (rangsangan) di mana stimulus merupakan 

hal di luar individu yang dapat berbentuk fisik, visual atau komunikasi 

verbal yang dapat mempengaruhi tanggapan individu. 

b. Hubungan stimuli dengan sekelilingnya. Persepsi yang dibentuk oleh 

seorang dipengaruhi oleh pikiran dan lingkungan sekitarnya, oleh 

karena itu persepsi memiliki sifat subjektif. Hal tersebut berarti bahwa 
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setiap orang dapat memiliki persepsi yang berbeda terhadap satu 

objek yang sama. 

c. Kondisi yang ada dalam diri individu yang bersangkutan 

Dalam persepsi ada yang perlu diperhatikan bahwa persepsi dapat 

sangat berbeda dengan kenyataan yang ada. Mengenai proses 

pembentukan persepsi dapat dijelaskan secara lengkap pada gambar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 proses perseptual
17

 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

Dengan melihat satu objek yang sama, orang dapat mempunyai persepsi 

yang berbeda, karena persepsi dipengaruhi oleh beberap faktor seperti 

berikut : 

a. Faktor pelaku persepsi 

Bila seseorang memandang suatu objek dan mencoba, maka 

penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari orang 

yang berpersepsi yang mencakup sikap, motif, kepentingn, 

pengalaman dan pengharapan. 

b. Faktor objek 

Karakteristik dari target yang diamati dapat mempengaruhi apa yang 

dipersepsikan karena target tidak dipandang dalam keadaan 

terisolasi, namun objek yang berdekatan akan cenderung 

dipersepsikan bersama-sama. Faktor target mencakup hal-hal baru 

yakni gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang dan kedekatan. 

c. Faktor situasi 

Faktor situasi ini mencakup waktu, keadaan/tempat kerja dan 

keadaan sosial 

 

Stimuli 

- penglihatan 

- suara 

- bau 

- rasa 

- tekstur 

 

interpretasi perhatian indera 

tanggapan persepsi 
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Gambar 2.2 faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi
18

 

Sebenarnya perilaku individu didasarkan pada persepsi mereka 

terhadap realitas dan bukan realitas itu sendiri. Bila seseoarang ingin 

membeli produk, maka ia merespon persepsinya tentang produk dan 

bukan produk itu sendiri. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembentukan persepsi seseorang adalah : 

a. Faktor internal yang meliputi pengalaman, kebutuhan saat itu, nilai-

nilai yag dianut dan ekspektasi/pengharapan 

b. Faktor ekternal yang meliputi penampilan produk, sifat-sifat stimulus 

dan situasi lingkungan.19 

Persepsi diartikan sebagai proses dengan apa seseorang memilih, 

mengatur dan menginterpretasi informasi. Proses seseorang untuk 

sampai pada perilaku pembelian/pemanfaatan suatu produk atau jasa 

melalui tahapan : identifikasi masalah (adanya kebutuhan), pencarian 

informasi, evaluasi alternative dan pembelian/pemanfaatan secara 

evaluasi pasca pembelian.20 

 Pengetahuan persepsi pasien dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya sangat berguna untuk penyedia layanan jasa 

kesehatan karena akan meningkatkan peluang di dalam membuat 

keputusan peningkatan mutu menjadi lebih baik. Apabila telah diketahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mutu  dari pasien, maka 

kebutuhan dan harapan pasien bisa ditentukan dan dipenuhi yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan kepuasan dan dapat membentuk loyalitas 

psaien.21  

 

Faktor Pelaku Persepsi 
- Sikap 
- Motif 
- Kepentingan 
- Pengalaman 
- Penghargaan 
 Faktor dalam situasi 

- Hal baru 
- Gerakan 
- Bunyi 
- Ukuran 
- Latar belakang 

- kedekatan 

faktor dalam situasi 
- Waktu 
- Keadaan/temp

at kerja 
- Keadaan 

sosial persepsi 
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D. Pelayanan Kesehatan 

1. Pengertian Pelayanan Kesehatan 

Adalah segala kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung 

berupaya untuk menghasilkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan 

atau dituntut oleh masyarakat untuk mengatasi kesehatannya. 

Dalam sumber lain, pengertian pelayanan kesehatan adalah merupakan 

sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan 

preventif (pencegahan), dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan 

sasaran masyarakat. Meskipun demikian tidak berarti bahwa pelayanan 

kesehatan tidak melakukan pelayanan kuratif (pengobatan) dan 

rehabilitatif (pemulihan kesehatan).22 

 Pengertian pelayanan kesehatan banyak macamnya menurut 

Lenny dan Loomba (1973) menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan 

adalah setiap upaya kesehatan yang dilakukan sendiri atau bersama-

sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan 

kesehatan, mencegah, menyembuhkan dan memulihkan kesehatan 

perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat.21 

2. Bentuk dan jenis pelayanan kesehatan 

Dari batasan tersebut dapat dipahami bahwa bentuk dan jenis pelayanan 

kesehatan dapat ditemukan banyak macamnya, yang ditentukan oleh : 

a. Pengorganisasian pelayanan, dapat diselenggarakan sendiri-sendiri 

atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi 

b. Ruang lingkup kegiatan, hanya mencakup kegiatan pemeliharaan 

kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan 

kesehatan atau kombinasi dari padanya. 

c. Sasaran pelayanan kesehatan, untuk perorangan, keluarga, kelompok 

ataupun masyarakat secara keseluruhan. 

Syarat-syarat pokok pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut :23 

a. Tersedia dan berkesinambungan 

Pelayanan kesehatan yang baik adalah pelayanan kesehatan tersebut 

tersedia di masyarakat (available) serta bersifat kesinambungan 

(continue), artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan 

oleh masyarakat tidak sulit ditemukan serta keberadaannya dalam 

masyarakat adalah pada setiap saat bisa dibutuhkan. 
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b. Dapat diterima dan wajar 

Pelayanan kesehatan yang baik adalah yang dapat diterima 

(acceptable) oleh masyarakat serta bersifat wajar (appropriate). 

Artinya pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan 

keyakinan dan kepercayaan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang 

bertentnagn dengan adapt istiadat, kebudayaan, keyakinan dan 

kepercayaan masyarakat serta bersifat tidak wajar bukanlah suatu 

sifat pelayanan yang baik. 

c. Mudah dicapai 

Pelayanan kesehatan yang baik adalah dicapai (accessible) oleh 

masyarakat. Pengertian ketercapaian yang dimaksud disini terutama 

dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan 

pelayanan kesehatan yang baik, maka pengaturan distribusi sarana 

kesehatan menjadi penting. Pelayanan kesehatan yang terlalu 

terkonsentrasi di daerah perkotaan saja dan sementara itu tidak 

ditemukan di daerah pedesaan bukanlah pelayanan kesehatan yang 

baik. 

d. Mudah dijangkau 

Pelayanan kesehatan yang baik adalah pelayanan kesehatan yang 

mudah dijangkau oleh masyarakat. Pengertian keterjangkauan yang 

dimaksud disini terutama dari sudut biaya. Untuk dapat mewujudkan 

keadaan seperti itu harus dapat diupayakan biaya pelayanan 

kesehatan tersebut sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. 

Pelayanan kesehatan yang mahal dank arena itu hanya mungkin 

dinikmati oleh sebagian masyarakat saja bukanlah pelayanan 

kesehatan yang baik. 

e. Bermutu 

Pelayanan kesehatan yang baik adalah yang bermutu (quality). 

Pengertian mutu yang dimaksud disini adalah menunjuk pada tingkat 

kesempurnaan. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, yang 

disatu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan dan di 

pihak lain tahu cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode etok 

serta standart yang telah ditetapkan. 
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Mutu pelayanan kesehatan yang baik adalah menunjuk pada tingkat 

kesempurnaan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan 

kepuasan pada tiap orang sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata 

penduduk, serta dipihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai 

dengan kode etik dan standart pelayanan profesi yang akan 

ditetapkan. 

Sekalipun pengertian mutu yang terkait dengan kepuasan ini telah 

diterima secara luas, namun penerapannya tidaklah smeudah yang 

diperkirakan. Masalah pokok yang ditemukan ialah kepuasan tersebut 

ternyata bersifat subyektif, tergantung pada latar belakang yang 

dimiliki, dapat saja memiliki tingkat kepuasan yang berbeda untuk 

suatu pelayanan yang sama. Disamping itu sering pula ditemukan 

pelayanan kesehatan yang sekalipun dinilai telah memuaskan pasien, 

namun jika ditinjau dari kode etik dan standart pelayanan profesi tidak 

terpenuhi. 

 Mutu pelayanan kesehatan bagi pasien pemakai jasa pelayanan 

kesehatan lebih terkait pada ketanggapan petugas memenuhi 

kebutuhan pasien, kelancaran komunikasi petugas dengan pasien, 

perhatian dan keramah tamahan petugas dalam melayani pasien dan 

kesembuhan penyakit yang sedang diderita oleh pasien. 

 Untuk mengatasi perbedaan dimensi penilaian suatu mutu 

pelayanan kesehatan telah disepakati bahwa penilaian mutu 

seyogyanya berpedoman pada hakekat dasar diselenggarakannya 

pelayanan kesehatan yaitu memenuhi kebutuhan dan tuntutan 

pemakai jasa pelayanan kesehatan. Pemenuhan kebutuhan dan 

tuntutan akan memberikan rasa puas pada diri setiap pasien. Makin 

sempurna kepuasan tersebut maka makin baik pula mutu pelayanan 

kesehatan. 

 Smith dan Metzner (1970) menemukan bukti bahwa dimensi mutu 

pelayanan kesehatan oleh pemakai jaa pelayanan kesehatan yang 

paling penting adalah efisiensi pelayanan kesehata, perhatian dokter 

secara pribadi pada pasien, pengetahuan ilmiah yang dimiliki dokter 

serta kenyamanan pelayanan yang dirasakan oleh pasien. 
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 Ghifari (1984) menyatakan bahwa mutu pelayanan bagi seorang 

pasien tidak lepas dari rasa puas bagi seorang pasien terhadap 

pelayanan kesehatan yang diterima, diman mutu yang baik dikaitkan 

dengan kesembuhan dari penyakit, peningkatan derajat kesehatan 

atau kesegaran, kecepatan pelayanan, lingkungan perawatan yang 

menyenangkan, keramahan petugas, kemudahan prosedur, 

kelengkapan alat, obat-obatan dan biaya yang terjangkau.23 

 Program menjaga mutu adalah suatu proses yang dilaksanakan 

secara berkesinambungan, sistematis, obyektif dan terpadu dalam 

menetapkan masalah dan penyebab masalah mutu pelayanan 

kesehatan berdasarkan standart yang telah ditetapkan, dan 

melaksanakan cara penyelesaian masalah sesuai dengan 

kemampuan yang dinilai, serta menilai hasil yang dicapai guna 

menyusun saran (tindak lanjut) untu meningkatkan mutu pelayanan 

kesehatan. 

Suatu pelayanan kesehatan dinilai bermutu apabila pelayanan kesehatan 

tersebut memuaskan pasien sesuai dengan kepuasan rata-rata 

masyarakat. 

3. Sistem dan pemanfaatan pelayanan kesehatan 24 

Pada dasarnya setiap sitem termasuk sistem pelayanan kesehatan 

merupakan suatu proses transformasi atas unsur masukan (input) 

menjadi unsure keluarab (output) 

a. Yang termasuk unsure masukan di rumah sakit adalah : 

1) Pasien yang berobat jalan maupun rawat inao (merupakan 

masukan utama) 

2) Anggota team kesehatan (dokter, perawat, karyawan lainnya) 

3) Perawatan medik dan non medik 

4) Logistic 

5) Sarana dan prasarana 

6) Informasi 

b. Proses yaitu kegiatan merubah input menjadi output misalnya : 

1) Manajemen medik atau keperawatan 

2) Manajemen penunjang antara lain : makanan, cucian, kerumah 

tanggaan, kebersihan lingkungan, pemeliharaan alat-alat, kegiatan 
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c. Ouptput 

1) Pasien keluar 

2) Peningkatan ketrampilan dokter, perawat dan karyawan lainnya 

3) Peningkatan kesehatan masyarakat 

4) Peningkatan konsumen atau pasien 

5) Kepuasan karyawan 

d. Umpan balik, yaitu adanya reaksi yang timbul dari lingkungan 

terhadap input, proses dan output. Umpan balik yang positif berarti 

reaksi menunjukkan adanya persetujuan dengan sistem pelayanan 

rumah sakit yang berjalan, sedangkan umpan balik yang negative 

berarti reaksi menunjukkan adanya ketidaksepakatan terhadap sistem 

pelayanan di rumah sakit karena diketahui adanya penyimpangan. 

Pada dasarnya indikator mutu pelayanan kesehatan dapat dibagi menjadi 

dua macam :29,30 

a. Indikator subyektif 

Indikator ini tergantung dari pendapat atau pandangan pemakai jasa 

pelayanan kesehatan. Pada umumnya indicator ini berupa keluhan 

dan ataupun ketidakpuasan terhadap pelayanan kesehatan yang 

diberikan. 

b. Indikator obyektif 

Indikator ini berhubungan erat dengan asuhan keperawatan. Karena 

dalam hal ini sangat terkait dengan kehendak atau keinginan 

pemenuhan kebutuhan dan tuntutan kelompok atau perseorangan 

dari konsumen, maka tolak ukurnya adalah professional yaitu 

standard praktek asuhan keperawatan yang telah ditetapkan. 

Menurut Anderson (1986). Faktor-faktor yang menentukan pelayanan 

kesehatan meliputi : 

a. Karakterisitik predisposisi (predisposing characteristic) yaitu 

menggambarkan faktor bahwa tiap individu menggunakan sarana 

pelayanan kesehatan yang berbeda-beda 

b. Karakteristik pendukung (enabling characteristic) yang mencerminkan 

bahwa meskipun mempunyai predisposisi untuk menggunakan 

pelayanan kesehatan, tidak akan bertindak untuk menggunakan 

kecuali mampu memperolehnya. Penggunaan pelayanan kesehatan 
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yang ada tergantung kemampuan konsumen menggunakan kecuali 

mampu memperolehnya. Penggunaan pelayanan kesehatan yang 

ada tergantung kemampuan konsumen untuk membayar. 

c. Karakteristik kebutuhan (need characteristic), faktor predisposisi dan 

faktor yang memungkinkan untuk mencari pengobatan dapat terwujud 

di dalam tindakan apabila tindakan itu dirasakan sebagai kebutuhan. 

Dengan kata lain, kebutuhan merupakan dasar dan stimulus langsung 

untuk menggunakan pelayanan kesehatan apabila predisposisi dan 

enabling itu ada. 

Keberadaan jenis pelayanan kesehatan dapat beanekaragam seperti 

pemerintah, swasta, misi agama, perusahaan dan tradisional. Sebagian 

dari mereka lebih menarik dan lebih diminati daripada lainnya. Daya tarik 

tergantung pada banyak faktor yaitu kecakapan, kepribadian, karisma dan 

kemahiran penyelenggara, kemudahan dan ke tempat pelayanan, biaya 

dan karamah tamahan petugas yang melayani. Jika petugas selalu ingat 

akan masalah dan mempunyai catatan yang baik tentang penderita serta 

memberikan pelayanan perorangan dalam bahasa setempat, maka 

pemanfaatan pelayanan kesehatan ini cenderung tinggi.31 

4. Kualitas Pelayanan 

Definisi kualitas jasa atau pelayanan sebagai ukuran seberapa bagus 

tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dngan ekspektasi pasien. 

Berdasarkan definisi ini kualitas jasa atau pelayanan bisa diwujudkan 

melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan pasien serta ketepatan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pasien.22 

 Kualitas pelayanan adalah fungsi harapan pasien pada saat 

sebelum melakukan pembelian, pada proses penyediaan kualitas yang 

diteria pada dan pada kualitas output yang diterima. Kualitas jasa harus 

dimulai dari kebutuhan pasien dan berakhir dengan kepuasan pasien. 

Dua faktor utama yang mempengaruhi kepuasan pasien terhadap kualitas 

jasa yaitu jasa yang diharapkan (expected service) dan jasa yang 

dirasakan atau dipersepsikan (perceived service). Apabila perceived 

service sesuai dengan expected service, maka kualitas jasa akan 

dipersepsikan baik atau positif. Jika perceived service melebihi expected 

service, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas ideal atau 
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excellence. Apabila perceived service lebih jelek dibandingkan expected 

service, maka kualitas jasa dipersepsikan negative atau buruk. 

 Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

kualitas pelayanan adalah ukuran sebarapa bagus pelayanan yang 

diberikan kepada pasien melalui pemenuhan kebutuhan pasien sehingga 

pasien dapat memperoleh kepuasan pasien. 

5. Aspek-aspek kualitas pelayanan 

Dimensi-dimensi kualitas jasa atau pelayanan yang merupakan aspek 

service excellence. Service excellence (keunggulan layanan) tidak dapat 

terwujud jika ada salah satu aspek yang lemah, karena service excellence 

ini terbentuk melalui pengintegrasian lima aspek yang saling berkaitan, 

antara lain : 

d. Reliabilitas (reliability) berkaitan dengan kemampuan rumah sakit 

untuk memberikan layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa 

membuat kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai 

dengan waktu yang disepakati 

e. Daya tanggap (responsiveness), sehubungan dengan kesediaan dan 

kemampuan para penyedia layanan untuk membantu para pasien dan 

merespon permintaan mereka, serta menginformasikan jasa secara 

tepat. 

f. Jaminan (assurance) yakni perilaku para penyedia layanan mampu 

menumbuhkan kepercayaan pasiennya. Jaminan juga berarti bahwa 

para perawat selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan 

ketrampilan yang dibutuhkan untuk menangani setiap pertanyaan 

atau masalah pasien. 

g. Empati (empathy) berarti rumah sakit memahami masalah para 

pasiennya dan bertindak demi kepentingan pasien, serta memberikan 

perhatian personal kepada para pasien. 

h. Bukti fisik (tangibles), sehubungan dengan daya tarik fasilitas fisik, 

perlengkapan dan material yang digunakan rumah sakit serta 

penampilan tenaga kesehatan yang ada. 

6. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan 

Dari pendapat pakar mutu yang memperhatikan kualitas pelayanan dalam 

berbagai dimensi mutu, maka dapat dirangkum menjadi 16 faktor, yaitu : 
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a. Effacy, pelayanan yang diberikan relevan menunjukkan manfaat dan 

hasil yang diinginkan. 

b. Appropriatness, pelayanan yang diberikan relevan dengan kebutuhan 

klinis pasien/klien dan didasarkan pada perkembangan ilmu 

pengetahuan. 

c. Availability, pelayanan yang dibutuhkan tersedia. 

d. Accessibility, pelayanan yang dibutuhkan dapat diakses oleh yang 

membutuhkan. 

e. Effectiveness, pelayanan yang diberikan dengan cara yang benar, 

berdasarkan ilmu pengetahuan dan dapat mencapai hasil yang 

diinginkan. 

f. Amenities, kenyamanan fasilitas pelayanan 

g. Technical competence, tenaga yang memberikan pelayanan 

mempunyai kompetensi yang disyaratkan. 

h. Acceptability, pelayanan yang diberikan dapat diterima oleh 

masyarakat pengguna. 

i. Safety, pelayanan yang diberikan aman 

j. Efficiency, pelayanan yang dilakukan dengan efisien 

k. Interpersonal relationship, pelayanan yang diberikan memperhatikan 

hubungan antar manusia baik antara pemberi pelayanan dengan 

pasien maupun petugas pemberi layanan. 

l. Continuity of care, pelayanan yang diberikan berkelanjutan, 

terkoordinir dari waktu ke waktu 

m. Legitimacy/accountability, pelayanan yang diberikan dapat 

dipertanggungjawabkan (secara medik maupun hukum) 

n. Timeless, pelayanan yang diberikan tepat waktu.27 

Dalam memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pasien 

berdasarkan mutu atau kualitas, maka organisasi pelayanan kesehatan 

dalam hal ini adalah rumah sakit perlu memperhatikan apakah nilai 

pelanggan dalam hal ini adalah rumah sakit perlu memperhatikan apakah 

nilai pelanggan dalam hal ini pasien (costumer value) terhadap kualitas 

pelayanan yang diberikan, dan apa yang dapat memberikan kepuasan 

kepada pasien (costumer satisfaction). Untuk kualitas barang umumnya 

dapat diukur (tangible), namun kualitas jasa pelayanan sulit untuk diukur 
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karena umumnya bersifat subyektif karena menyangkut seseorang, yang 

tergantung pada persepsi, latar belakang, sosial ekonomi, norma, 

pendidikan, budaya sampai kepribadian seseorang.21 

7. Persepsi pasien terhadap kualitas pelayanan kesehatan 

Persepsi pasien terhadap kualitas pelayanan bersifat multidimensional 

menyebutkan bahwa : 

a. Bagi pemakain Jasa Pelayanan Kesehatan (Health consumer’s) 

Kualitas pelayanan kesehatan lebih terkait pada dimensi ketanggapan 

petugas dengan pasien, kelancaran komunikasi antara petugas dalam 

melayani pasien dan atau kesembuhan penyakit yang sedang diderita 

oleh pasien. 

b. Bagi penyelenggara pelayanan kesehatan (health provider) 

Kualitas pelayanan kesehatan lebih terkait pada dimensi kesesuaian 

pelayan yang diselenggarakan dengan perkembangan ilmu dan 

teknologi kedokteran mutakhir (Medical science and technology) dan 

atau adanya ekonomi profesi (professional autonomy) pada waktu 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan pasien. 

c. Bagi penyandang dana pelayanan kesehatan (health financing) 

Kualitas pelayanan kesehtan lebih terkait pada dimensi efisiensi 

pemakaian sumber dana, kewajaran pembiayaan dan atau 

kemampuan pelayanan kesehatan mengurangi kerugian penyandang 

dana pelayanan kesehatan.24 

 

E. Rumah Sakit sebagai Penyedia Jasa 

Rumah sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan 

kegiatan pelayanan kesehatan, serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan 

tenaga kesehatan dan penelitian. Tugas rumah sakit adalah melaksanakan 

pelayanan kesehatan dengan mengutamakan kegiatan penyembuhan 

penderita dan pemulihan keadaan cacat badan dan jiwa yang dilaksanakan 

secara terpadu dengan upaya peningkatan (promotive) dan pencegahan 

(preventive), serta melaksanakan upaya rujukan. Sebagai saranan kesehatan 

dalam penyelenggaraan kagitannya harus tetap memperhatika fungsi sosial, 

dalam arti harus memperhatikan kebutuhan pelayanan kesehatan golongan 

masyarakat yang kurang mampu dan tidak semata-mata mencari 
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keuntungan.1 Demi kemanusiaan, rumah sakit harus melayani pasien tanpa 

memandang status ekonominya maupun diagnosis penyakitnya. Rumah sakit 

harus melaksanakan fungsi sosial dan kemanusiaan sesuai dengan tingkat 

kemampuannya. Ia harus menjaga agar tetap ada keseimbangan antara segi 

sosial dan segi ekonomisnya, sehingga dapat mempertahankan diri dan terus 

berkembang.6 

Undang-undang hak asasi manusia nomor 30 tahun 99 pasal 9 

menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik 

dan sehat. Undang-Undang Kesehatan 23 tahun 1992 disebutkan dalam 

pasal 5 menyebutkan setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam 

memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, keluarga dan 

lingkungannya. Tak terkecuali para ODHA, mereka pun layak mendapat 

pelayanan kesehatan yang komprehensif. Kewajiban untuk mencegah 

transmisi HIV dan AIDS harus pula mereka lakukan.34 

Rumah sakit merupakan garis depan untuk melawan penyebaran HIV 

dan AIDS dan merupakan sumber daya yang sangat potensial untuk 

memberikan perawatan kepada pasien HIV dan AIDS, banyak dari mereka 

yang perlu di opname untuk mendapatkan diagnosa serta perawatan yang 

secara berkala dan terus-menerus diperlukan dikarenakan penyakitnya yang 

semakin berkembang. Rumah sakit ODHA tidak boleh menolak untuk 

merawat pasien HIV dan AIDS sesuai dengan surat edaran Menkes No. 

1119/Menkes/VIII/2005. 

HIV dan AIDS merupakan tantangan utama di dalam sistem pelayanan 

kesehatan, dimana rumah sakit, dokter, perawat dan penyedia layanan 

kesehatan lainnya harus siap dan mampu menyediakan jasa atau pelayanan 

yang bermutu. Pelayanan yang bermutu ditunjang dengan sumber daya 

manusia yang bagus dan ketersediaan fasilitas pendukung. Karakteristik 

klinik dari HIV dan AIDS menimbulkan kesulitan di dalam manajemen sumber 

daya rumah sakit. Meskipun banyak ODHA yang menjadi sakit dalam 

beberapa tahun kedepan dan kebanyakan dari mereka akan memerlukan 

pelayanan, tetapi sangatlah sulit untuk memprediksikan pentingnya hospital-

based dan pelayanan lainnya yang dibutuhkan, kebanyakan dikarenakan 

standard dan model pelayanan berubah dengan cepat.6,35 
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Rumah sakit rujukan ODHA harus memiliki kapasitas yang memadai 

sarana dan prasarana untuk perawatan, mampu memberikan pelayanan 

khusus dan komprhensif bagi ODHA termasuk infeksi oportunistik dan 

pelayanan penunjag (laboratorium dan gizi). Beberapa hal yang perlu 

diperhatikan oleh rumah sakit dalam menyediakan pelayanan bagi ODHA 

adalah : 

1. ODHA memiliki permasalahan khusus yang dapat menimbulkan 

stigmatisasi dan diskriminasi. Hal ini bukan hanya terjadi di masyarakat, 

namun juga di fasilitas kesehatan termasuk para petugas kesehatan. 

2. Stigmatisasi dan diskriminasi ini terjadi akibat belum dipahaminya cara 

penularan dan penanggulangannya termasuk implementasi kewaspadaan 

baku dan transmisi (kewaspadaan universal). 

3. Stigmatisasi dan Diskriminasi berdasarkan pengalaman negara lain akan 

mempersulit pengendalian penyebaran HIV dan AIDS. 

4. Diperlukan komitmen yang tinggi dari petugas maupun pembuat 

keputusan rumah sakit untuk melayani ODHA dalam rangka penyuksesan 

program pemerintah membendung epidemic HIV dan AIDS. Komitmen 

yang tinggi itu adalah rumah sakit tidak semata mencari keuntungan, 

harus memperhatikan universal precaution, dan harus meningkatkan 

sarana, prasarana dan kualitas sumber daya manusia. 

5. ODHA harus mendapatkan pelayanan medis dan pelayanan kesehatan 

yang sama dengan pasien yang bukan ODHA. 

 

F. Karakteristik pasien 

Pasien yang dirawat di rumah sakit berasal dari berbagai perbedaan atau 

latar belakang, baik dari jenis umur, jenis kelamin, pendidikan, status sosial 

ekonomi dan sebagainya. Yang kesemuanya itu dapat mempengaruhi 

kepuasan pasien dalam menerima pelayanan kesehatan di rumah sakit.25,30  

1. Umur 

Pasien yang dirawat bervariasi umurnya, dari 0 sampi 80 tahun. 

Mereka terdiri dari bayi baru lahir, anak, orang dewasa ataupun orang 

yang udah tua. Umur pasien menentukan berbagai sikap pasien terhadap 

penyakitya dan terhdap hubungan pasien dengan dokter, perawat dan 

petugas lainnya. Pasien yang muda biasanya memberikan kerja sama 
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yang baik, karena mereka memang dalam suatu massa yang sama baik, 

karena mereka memang dalam suatu massa yang sedang 

memperkembangkan penyesuaian-penyesuaian terhadap berbagai 

macam hubungan dan perkembangan tanggung jawab. Bila tidak puas 

dan sulit diajak kerja sama, misalnya dalam pengobatan, perawatan dan 

sebagainya. 

 Kebanyakan orang dewasa penyakit menimbulkan perasaan 

jengkel dan merasa terbebani sehingga tidak dapat bergerak bebas, 

selam masa dewasa tubuh yang utuh menjadi pemikiran yang khusus dan 

bahaya atas kebutuhan itu dapat menyusahkan sekali. Orang yang lanjut 

usia cenderung memandang penyakit sebagai ancaman atas hidup itu 

sendiri dan mungkin mengetahui kemampuan untuk mengatasinya sudah 

berkurang sehingga dapat menyebabkan putus asa. Pasien yang 

berlanjut usia memerlukan rasa hormat dan sikap yang sungguh-sungguh 

sambil memberikan penjelasan yang wajar dan tempat yang terpisah 

kalau melakukan perawatan.30 

2. Pendidikan dan pengetahuan 

Pendidikan dan pengetahuan yang tinggi menuntut pelayanan yang lebih 

baik. Pada umumnya pasien ingin tahu penyakit yang diderita dengan 

cara pengobatan serta akibat samping dari terapi. Dokter dan perawat 

harus mampu berbicara dengan pasien dan keluarganya sesuai dengan 

tingkat pemahamannya. Dengan tingkat pemaham yang rendah tidak 

jarang perawat dan dokter akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam 

menjelaskan sesuatu kepada pasien. 

 Pendidikan pasien dapat mempengaruhi kepuasan akan 

pelayanan sesuai dengan nilai-nilai dan harapan pasien. Sebagai contoh 

jika pasien tidak puas karena harapannya terlalu muluk dan rasional, hal 

itu disebabkan oleh pendidikan atau pengetahuan yang rendah. Orang 

biasanya beragumentasi bahwa praktisi kesehatan telah gagal 

memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien. 

3. Status sosial ekonomi 

Yang termasuk status sosial ekonomi adalah : 

a. Pekerjaan pasien yang meliputi buruh, tani, pedagang, swasta, PNS, 

ABRI dan lain sebagainya. 
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b. Penghasilan pasien 

Pekerjaan pasien dapat mempengaruhi kepuasan pasien atas pelayanan 

yang diselenggarakan oleh rumah sakit. 

4. Budaya 

Kepercayaan dan praktek agama, budaya mempengaruhi hidup 

manusia pada umumnya, sering terjadi bahwa seorang berfikir nilai-nilai 

yang dianutnya dan perilakunya ditentukan oleh agama dan budaya. 

Pasien dalam hal ini darimana mereka berasal, latar belakang dan 

budaya akan berbeda. Budaya dapat mempengaruhi pelayanan 

kesehatan di rumah sakit. Pemahaman akan latar belakang budaya dan 

agama pasien akan membantu praktisi kesehatan dalam 

mengembangkan pelayanan yang lebih efektif dan dapat diterima. Sering 

dibutukan waktu dan keahlian untuk menggabungkan antara budaya dan 

pengobatan tradisional. 

 

G. Gambaran Umum RSUP Dr. Sardjito 

1. Sejarah Singkat RSUP  Dr. Sardjito   

Pada tahun 1949 Universitas Gadjah Mada telah memiliki sekolah 

tinggi kedokteran dan pada tahun 1951 telah memiliki rumah sakit 

Universitas Gadjah Mada yang berlokasi di beberapa tempat yaitu 

Pugeran, Mangkuyudan, Jenggotan, dan Loji Kecil.  

Pada tahun 1954 Prof. Dr.Sardjito mengusulkan untuk mendirikan rumah 

sakit umum untuk pendidikan calon dokter atau dokter ahli serta 

pengembangan penelitian dalam satu lokasi. Pendirian rumah sakit 

tersebut juga didasari untuk mencukupi kebutuhan pelayanan kesehatan 

bagi masyarakat. Gagasan tersebut mendapat dukungan dari DPRD DIY 

dan diusulkan kepada Pemerintah Pusat pada tahun 1960. Dengan biaya 

dari Depkes RI, dibangunlah Rumah Sakit Umum Pusat di Pingit. Karena 

lokasi di Pingit yang tidak memadai maka pembangunan RSUP dipindah 

ke daerah Sekip di Lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada dengan 

nama RSUP Dr.Sardjito. 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI 

No.126/Ka/B.VIV/1974 tanggal 13 Juni 1974 bahwa RSUP Dr.Sardjito 

merupakan Rumah Sakit Umum tipe B pendidikan yang berada di bawah 
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pengawasan langsung dan bertanggung jawab kepada Departemen 

Kesehatan melalui Dirjen Pelayanan Medis. Berdasarkan Surat 

Keputusan bersama antara menteri Kesehatan RI beserta Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan No.522/Menkes/SKB/X/1981 dan No. 

283a/U/1981 tanggal 2 Oktober 1981 dilakukan penggabungan antara 

Rumah Sakit Gadjah Mada dan Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. 

Sardjito dengan memanfaatkan fasilitas pemerintah. Pada tanggal 8 

Februari 1982, RSUP Dr.Sardjito  diresmikan oleh Presiden Soeharto. 

Pada tahun 2004, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI 

No. 1174/MenKes/SK/X/2004 RSUP  Dr. Sardjito menjadi tipe A. 

Dalam kurun waktu 20 tahun, status RSUP Dr.Sardjito mengalami 

berbagai perubahan yaitu, tahun 1982-1994 RSUP Dr.Sardjito berstatus 

Unit Pelaksanaan Teknis (UPT), tahun 1994-1998 berstatus Rumah Sakit 

Swadana, tahun 1998-2002 berstatus Rumah Sakit Pendapatan Negara 

Bukan Pajak (PNBP), tahun 2002 RSUP Dr.Sardjito berstatus 

Perusahaan Jawatan (Perjan) dengan beberapa perubahan pengelolaan 

keuangan, dan RSUP Dr.Sardjito saat ini berstatus Badan Layanan 

Umum (BLU) yaitu suatu instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk 

untuk memberikan pelayanan kepada mayarakat berupa penyediaan 

barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 

keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya di dasarkan pada prinsip 

efisiensi dan produktivitas. Status Badan Layanan Umum (BLU) ini 

diterapkan pada RSUP Dr.Sardjito sejak tanggal 16 juni 2005 

berdasarkan surat Menteri Kesehatan RI nomor 861/menkes/VI/2005. 

 

2. Kepemilikan RSUP DR.Sardjito 

RSUP Dr.Sardjito adalah milik Departemen Kesehatan RI dan 

bertanggung jawab langsung  kepada Departemen Kesehatan melalui 

Direktur Jendral Pelayanan Medik. 

RSUP Dr.Sardjito telah lima kali mengalami pergantian direktur 

rumah sakit. Pertama kali RSUP Dr.Sardjito dipimpin oleh Prof 

Dr.Ismangun yang diangkat oleh Menkes dengan SK 

No.13/I/KAB/B.VII/75 tanggal 15 Januari 1975. Kemudian digantikan oleh 

Dr. Sudibyo Sardadi, MPH yang menjabat sampai tahun 1988. Setelah itu 
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digantikan oleh Dr. Suryanto Sindu Subroto yang menjabat sekitar enam 

tahun (1988-1994). Direktur yang keempat adalah Dr. Ahmad Suyudi, 

MHA yang dilantik tanggal 16 Mei 1994 (Beliau pernah menjabat sebagai 

Menteri Kesehatan). Selanjutnya digantikan oleh Dr. Sri Endarini, MPH 

yang sampai sekarang masih menjabat sebagai direktur utama RSUP 

Dr.Sardjito.    

 

3. VISI dan MISI 

V I S I  

Menjadi salah satu Rumah Sakit unggulan dalam bidang Pelayanan, 

Pendidikan dan Penelitian di Asia Tenggara di tahun 2010 yang bertumpu 

pada kemandirian. 

 

MISI 

1. Memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu dan 

terjangkau  oleh semua lapisan masyarakat, berorientasi pada 

keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan melalui pembinaan 

akuntabilitas korporasi dan profesi,  

2. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan untuk 

menghasilkan SDM yang berkualitas,  

3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan IPTEKDOKKES 

yang  berwawasan global,  

4. Meningkatkan kesejahteran karyawan, dan  

5. Meningkatkan pendapatan untuk menunjang kemandirian RS 

 

4. Lokasi RSUP Dr.Sardjito 

RSUP Dr.Sardjito  berada di Jl. Kesehatan No. 1, Sekip, 

Yogyakarta. Letaknya sangat strategis dekat dengan kawasan kampus 

Universitas Gadjah Mada khususnya Fakultas Kedokteran dan berada di 

tengah kota dengan sarana transportasi yang memadai sehingga mudah 

dijangkau masyarakat. 
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5. Pelayanan di RSUP Dr.Sardjito 

RSUP Dr.Sardjito adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan 

medik, rujukan medik dan kesehatan serta tempat pendidikan, penelitian 

dan pengembangan medik dan non medik. ”Bermutu dalam pelayanan, 

unggul dalam pendidikan, terkemuka dalam penelitian” merupakan arah 

dari RSUP Dr. Sardjito. 

Bidang Pelayanan Medis RSUP Dr.Sardjito mempunyai tugas membantu 

Direktur Pelayanan dalam mengkoordinasikan kegiatan serta kebutuhan 

pelayanan medis bagi para jasa pelayanan kesehatan, agar dapat 

mewujudkan pelayanan prima. RSUP Dr. Sardjito mempunyai 38 

pelayanan: 

-  Pelayanan Poliklinik Pegawai

- Pelayanan General 

Check Up (GCU) 

- Pelayanan Penyakit 

Dalam  

- Pelayanan Gizi 

- Pelayanan THT  

- Pelayanan Penyakit Mata  

- Pelayanan Kebidanan 

dan Penyakit Kandungan  

- Pelayanan Keluarga 

Berencana 

- Pelayanan Bedah Umum 

- Pelayanan Penyakit Gigi 

dan Mulut  

- Pelayanan Penyakit Kulit 

& Kelamin 

- Pelayanan Penyakit 

Syaraf 

- Pelayanan Penyakit Jiwa 

- Pelayanan Bedah Syaraf 

- Pelayanan Penyakit Anak 

- Pelayanan Bayi Sehat 

- Pelayanan Kardiologi 

- Pelayanan Pulmonologi  

- Pelayanan Geriatri 

- Pelayanan Bedah Mulut  

- Pelayanan Akupuntur 

- Pelayanan UPA 

Cempaka Mulya 

- Jantung Terpadu 

- Pelayanan Laboratorium 

Klinik 

- Instalasi Rehabilitasi 

Medik 

- Radiodiagnostik 

- Radioterapi 

- Kedokteran Nuklir 

- One Day Care 

- Pelayanan Trancitory 

Surgery 

- Pelayanan Bedah Sore 

- Pelayanan Darurat Medis 

- Pelayanan Penderita 

HIV/AIDS (Edelweish) 
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- Pelayanan Bedah 

Katarak Bersubsidi 

(Flamboyan) untuk 

pasien tidak mampu. 

- Pelayanan Unit Stroke 

- Pelayanan Pusat Jantung 

Terpadu 

- Pelayanan Pusat 

Elektromedik

Pelayanan Rawat Inap yang ada di RSUP DR.Sardjito Yogyakarta antara 

lain: 

a. IRNA I, terdiri dari: 
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-  Kebidanan; 

-  Kandungan; 

-  Penyakit Dalam; 

-  Bedah; 

-  Bedah Mulut;  

-  Kulit dan kelamin; 

-  THT; 

-  Mata; 

-  Syaraf. 

- UnitStoke 

b. IRNA II, terdiri dari: 

- Penyakit Anak 

c. IRNA III, terdiri dari: 

- Paviliun Wijaya 

- Paviliun Kusuma 

d. IRNA IV, terdiri dari: 

- Penyakit Jiwa 

e. IRNA V, terdiri dari: 

-  Paviliun Cendrawasih I -  Paviliun Cendrawasih III 

-  Paviliun Cendrawasih II  
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H. Kerangka Teori 

 
 
 

Kerangka teori Health Belief Model 
 

Sumber : Notoatmojo S. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Rineka Cipta:2003 

 
 
 
 
 
 
 

Variabel demografis (umur, jenis 

kelamin,pekerjaan, status pernikahan) 

Variabel struktural (pengetahuan) 

 

Kecenderungan yang 

dilihat (
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