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PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Human immunodeficiency virus (HIV) adalah penyebab Acquired       

Immunodeficiency syndrome (AIDS), yaitu penyakit menular seksual yang        

menyebabkan kerusakan sistem kekebalan tubuh. Penularan HIV dapat        

melalui kontak dengan cairan tubuh, contohnya melalui penggunaan        

narkoba jarum suntik dan hubungan seksual, serta pada kehamilan dari ibu           

yang terinfeksi kepada janin.1 

Tanpa terapi antiretroviral, pasien dengan infeksi HIV akan terus         

mengalami penurunan sistem kekebalan tubuh sehingga bisa mencapai        

tahap akhir dari penyakit ini, yaitu AIDS. Penderita AIDS akan mudah           

terkena infeksi oportunistik namun tidak bisa melawan oleh sebab sistem          

kekebalan tubuh yang sudah buruk.2 

AIDS hingga sekarang belum sepenuhnya tertangani karena belum        

ditemukan obat yang efektif untuk menyembuhkan penyakit ini. Menurut         

UNAIDS, terdapat sekitar 37.9 juta orang di seluruh dunia dengan          

HIV/AIDS pada tahun 2018. Di tahun yang sama, sekitar 770,000 orang           

meninggal karena penyakit yang terkait dengan AIDS.3 Berdasarkan        

laporan Ditjen PP dan PL Kemenkes Republik Indonesia, jumlah         

kumulatif kasus HIV yang dilaporkan hingga Desember 2017 adalah         

280,623 dengan jumlah kasus infeksi tertinggi di DKI Jakarta.4 

Pengetahuan mengenai HIV/AIDS, terutama cara penularannya,      

adalah landasan dalam pencegahan dari penyakit ini sebab melalui         

pengetahuan HIV/AIDS yang baik seseorang dapat melindungi diri dari         

risiko penularan. Selebihnya, pengetahuan mempengaruhi sikap dan       

perilaku seseorang karena perilaku yang didasari oleh pengetahuan        

bertahan lebih lama dari perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan.5 
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Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar 2018, hanya 1%        

responden masuk ke dalam kategori yang menjawab 16-24 pertanyaan         

dengan benar mengenai pengetahuan umum, cara penularan dan        

pencegahan HIV/AIDS.6 Sebuah penelitian pada mahasiswa di Uni Arab         

Emirat (UAE) menemukan bahwa nilai rata-rata pengetahuan mengenai        

HIV/AIDS adalah 4.3 dari 7 dengan hanya 44% yang menjawab dengan           

benar bahwa HIV tidak dapat disembuhkan. Selain itu, 29% mahasiswa          

masih terdapat kesalahpahaman bahwa HIV/AIDS dapat ditularkan dari        

penggunaan toilet umum.7 Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan        

HIV/AIDS pada dewasa muda masih kurang dan harus diperbaiki. Oleh          

karena itu, fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik          

pengetahuan, sikap, dan perilaku terhadap HIV/AIDS pada mahasiswa        

UPH. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Pengetahuan mengenai HIV/AIDS berperan dalam pencegahan      

penularan penyakit ini. Namun, dapat dilihat melalui penelitian yang         

dilakukan pada mahasiswa di UAE bahwa tingkat pengetahuan HIV/AIDS         

pada dewasa muda masih kurang. Sedangkan orang dalam kelompok         

dewasa muda rentan terkena HIV/AIDS oleh karena kecenderungan untuk         

terlibat dalam aktivitas seksual. Penelitian mengenai karakteristik       

pengetahuan HIV/AIDS pada mahasiswa UPH belum pernah dilakukan        

sebelumnya. Oleh sebab itu, saya ingin melakukan penelitian mengenai         

karakteristik pengetahuan, sikap, dan perilaku mahasiswa UPH terhadap        

HIV/AIDS. 

 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana karakteristik pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap       

HIV/AIDS pada mahasiswa UPH? 
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1.4. Tujuan Penilitian 

1.4.1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui karakteristik pengetahuan, sikap dan      

perilaku terhadap HIV/AIDS pada mahasiswa UPH. 

 

1.4.2. Tujuan khusus 

Untuk memperoleh data demografi mahasiswa UPH berupa       

usia, jenis kelamin dan jurusan. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat akademik 

Penelitian ini diharapkan akan memberi edukasi serta       

memberikan wawasan baru bagi penulis mengenai karakteristik       

pengetahuan, sikap dan perilaku mahasiswa UPH mengenai HIV. 

 

1.5.2. Manfaat praktis 

a) Menambah wawasan masyarakat mengenai HIV. 

b) Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya     

wawasan mengenai HIV agar dapat mencegah penularan       

dari penyakit tersebut. 
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