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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Memasuki era milenium baru ini perlu diupayakan pengembangan 

strategi program kesehatan yang efektif guna mendapatkan generasi 

penerus bangsa yang kuat dan berkualitas. Generasi penerus bangsa 

yang kuat dan berkualitas dapat diwujudkan melalui upaya-upaya yang 

terarah, sehingga dapat dihasilkan generasi yang sehat yang merupakan 

modal dasar untuk  pembentukan generasi yang diharapkan. Berdasarkan 

kesepakatan global ( Millenium Development Goals/ MDGs, 2000) pada 

tahun 2015 diharapkan semua negara yang merupakan perwakilan dari 

189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) akan menjalankan 

kesepakatan tersebut yang dimulainya pada September 2000, berupa 8 

(delapan) butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah 

tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015. 

Dimana tujuan ke 6 (enam) dalam MDGs adalah menangani 

berbagai penyakit menular paling berbahaya dapat menurun sesuai yang 

diharapkan. Dimana dalam MDGs urutan teratas adalah Human 

Immunodeviciency Virus (HIV), yaitu virus penyebab  Acquired Immuno 

Deviciency Syndrome (AIDS) terutama karena penyakit ini dapat 

membawa dampak yang menghancurkan, bukan hanya terhadap 

kesehatan masyarakat namun juga terhadap negara secara keseluruhan. 
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Di indonesia kasus HIV-AIDS pertama kali ditemukan di Bali tahun 

1987 dan pada tahun 2000 terjadi peningkatan penyebaran pandemi HIV 

secara nyata melalui pekerja seks di Indonesia (Nasronudin, 2012). Pada 

mulanya HIV-AIDS ditularkan melalui kaum homoseksual yang berfungsi 

ganda (biseksual), kemudian menularkan pria normal dan perempuan 

yang melakukan hubungan perzinahan (seks bebas, perselingkuhan dan 

pelacuran). Dimulailah HIV-AIDS menular pada ibu rumah tangga.  

Dalam perkembangan selanjutnya diketahui bahwa HIV-AIDS 

tidak hanya ditularkan melalui hubungan seksual akan tetapi dapat juga 

ditularkan melalui darah atau produk darah yang terinfeksi (transfusi 

darah), penggunaan jarum atau tabung jarum suntik (pecandu narkotika), 

ibu yang terinfeksi kepada anak yang dikandungnya, suntikan (tindik 

telinga, pentatoan, dan tusuk jarum), transplantasi atau pembedahan 

organ tubuh dan air mani yang terinfeksi dalam kasus inseminasi buatan.  

Perkembangan permasalahan HIV-AIDS semakin lama semakin 

mengkhawatirkan baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif. Menurut 

estimasi laporan situasi perkembangan HIV-AIDS di Indosesia dalam 5 

(lima) tahun terakhir menujukan fluktuatif yang dimana secara kumulatif 

kasus HIV dari tahun 2008 sampai dengan bulan maret 2012 sebanyak 

68.768 dan kasus dengan AIDS sebanyak 19.289 (Ditjen PP dan PL 

Kemenkes RI, 2012). 

Kasus HIV menurut jenis kelamin selama  periode 5 (lima) tahun 

menujukan peningkatan yang fluktuatif dimana tahun 2008 (Laki-laki 6.797 
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dan Perempuan 3.565), tahun 2009 (laki-laki 6.334 dan perempuan 

3.459), tahun 2010 (laki-laki 13.231 dan perempuan 8.360), tahun 2011 

(laki-laki 11.766 dan perempuan 9.265), tahun 2012 pada periode januari 

– maret (laki-laki 3.306 dan perempuan 2.687) (Ditjen PP dan PL 

Kemenkes RI, 2012). 

Jumlah kasus AIDS menurut jenis kelamin pada tahun 2008 

sebanyak (laki-laki 3.197 dan perempuan 1.755), tahun 2009 (laki-laki 

2.659 dan perempuan 1.193), tahun 2010 (laki-laki 3.695 dan perempuan 

1.926), tahun 2011 (laki-laki 1.918 dan perempuan 1.033), tahun 2012 

periode Januari – Maret (laki-laki 332 dan perempuan 217) (Ditjen PP dan 

PL Kemenkes RI 2012). 

Kasus HIV menurut kelompok umur selama 3 tahun terakhir 

periode 2010 sampai dengan  Maret 2012 terjadi fluktuasi terutama pada 

umur 20 – 24 tahun sebanyak 7467 kasus dan umur 25 – 29 tahun 

sebanyak 35.495 kasus. Dimana umur tersebut merupakan masa-masa 

usia produktif (Ditjen PP dan PL Kemenkes RI 2012). 

Jumlah kasus AIDS menurut kelompok umur tahun 2010 

sebanyak 5509 kasus, 2011 sebanyak 1979 dan periode Januari – Maret 

2012 sebanyak 361, dimana kasus AIDS terbanyak pada kelompok umur 

40 – 49 tahun sebayak 3006 kasus (Ditjen PP dan PL Kemenkes RI 

2012). 

Saat ini Indonesia sudah tidak lagi tergolong sebagai negara 

dengan prevalensi  rendah, tapi sudah masuk ke epidemi terkonsentrasi 
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dengan prevalensi lebih dari 5% populasi tertentu di beberapa kota dan 

wilayah di Indonesia yang mengidap HIV positif. Bahkan di beberapa kota 

dan wilayah tertentu epidemik ini diperkirakan sudah masuk pada populasi 

umum.  

Data kasus AIDS yang dilaporkan setiap tiga bulan oleh Kemkes 

dalam 10 tahun terakhir, menunjukkan bahwa jumlah terbesar kasus AIDS 

pada perempuan adalah ibu rumah tangga. Peningkatan penularan pada 

ibu rumah tangga, dibandingkan dengan WPS, tampak menjadi pesat 

sejak tahun 2003 dimana kecenderungan peningkatan ini masih terus 

terjadi sampai sekarang. Melihat hal ini kecenderungan penderita AIDS 

maka besar kecenderungan penularan HIV pada ibu rumah tangga telah 

terjadi sebelum tahun 2003 tersebut. Dengan meningkatnya penularan 

HIV pada ibu rumah tangga, maka semakin besar kecenderungan 

penularan HIV pada bayi yang dilahirkan dari ibu yang HIV positif . 

Berdasarkan laporan Ditjen PP dan PL Kemenkes RI jumlah 

kasus AIDS pada ibu rumah tangga pada periode 5 tahun terakhir dari 

tahun 2008 – maret 2012 sebagai berikut: tahun 2008 sebanyak 396 

kasus, 2009 sebanyak 264 kasus, 2010 sebanyak 674 kasus, 2011 

sebanyak 622 kasus dan tahun 2012 dari januari – maret sebanyak 94 

kasus (Ditjen PP dan PL Kemenkes RI 2012). 

Dengan data diatas rata-rata di Indonesia bahwa untuk setiap 3 

lelaki ada 1 perempuan yang menderita AIDS, dan yang paling lanjut 



5 
 

 
 

situasinya adalah Papua dimana jumlah penderita antara lelaki dan 

perempuan hampir sama besar yaitu 1 banding 1 (KPA, 2010). 

Penyebaran HIV-AIDS di Papua sudah mencapai tahap 

generalized epidemic atau terkategori sangat rawan karena tidak lagi 

hanya menyebar di kalangan risiko tinggi, tapi sudah menyebar juga di 

kelompok-kelompok lainnya. Sejak akhir 1990-an, Papua mulai dikenal 

sebagai wilayah dengan rasio pengidap HIV positif tertinggi di Indonesia 

jika dilihat dari jumlah populasinya. Berdasarkan hasil surveilans 

Kemenkes RI dari tahun 1987 – Juni 2011 jumlah Kasus HIV positif 7085 

kasus, kasus kumulatif AIDS di propinsi Papua sebanyak 3938 dan 

merupakan propinsi dengan kasus terbanyak ke 2 (dua) di Indonesia 

setelah DKI Jakarta (Ditjen PP dan PL Kemenkes RI, 2012). 

Kasus HIV-AIDS di Kabupaten Biak Numfor mengalami fluktuasi 

dari 3 tahun terakhir. Berdasarkan data Dinkes Kabupaten Biak Numfor 

jumlah kumulatif kasus HIV positif dari tahun 2009 - 2011 sebanyak 83 

kasus, sedangkan jumlah kumulatif Kasus AIDS tahun 2009 -2011 

sebanyak 838 kasus.(Dinkes Biak Numfor, 2012). 

Masalah HIV-AIDS bukan lagi masalah kesehatan semata akan 

tetapi telah menjadi masalah sosial yang sangat komplek dan unik. Upaya 

pencegahan dan penanggulangannya memerlukan berbagai pendekatan 

dan diselenggarakan oleh berbagai pihak. Peranan utama dijalankan oleh 

masyarakat dengan arahan dan pembinaan oleh sektor-sektor 
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pemerintah. Pemerintah berperan sebagai pemimpin upaya pencegahan 

dan penanggulangan HIV-AIDS baik di pusat maupun di daerah. 

Untuk penanggulangan HIV-AIDS pemerintah telah 

mencanangkan strategi nasional (STRANAS) untuk tahun 2007 – 2010 

sebagai berikut : (1) Pencegahan HIV dan AIDS, (2) Perawatan, 

Pengobatan dan Dukungan kepada ODHA, (3) Surveilans HIV dan AIDS 

serta Infeksi menular Seksual, (4) Penelitian dan riset operasional, (5) 

Lingkungan Kondusif, (6) Koordinasi dan harmonisasi multi pihak, (7) 

Kesinambungan penanggulangan. 

Stranas dalam upaya perawatan, pengobatan dan dukungan 

ODHA dilakukan melalui pendekatan klinis dan pendekatan berbasis 

masyarakat dan keluarga (community and home-based care) serta 

dukungan pembentukan persahabatan ODHA. Tujuan dari upaya tersebut 

adalah mengurangi penderitaan akibat HIV-AIDS dan mencegah 

penularan lebih lanjut infeksi HIV serta meningkatkan kualitas hidup 

ODHA.  

Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan kegiatan antara lain 

mengembangkan infrastruktur pelayanan kesehatan, pelayanan konseling 

dan testing secara sukarela/ KTS (VCT – Voluntary Counseling and 

Testing), pelayanan pencegahan penularan HIV dari ibu kepada bayinya 

(PMTCT - Prevention of Mother To Child Transmission), perawatan ODHA 

dan perawatan berbasis masyarakat dan keluarga serta dukungan 

pembentukan persahabatan ODHA. 
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Layanan VCT adalah program pencegahan sekaligus jembatan 

untuk mengakses layanan manajemen kasus serta perawatan, dukungan 

dan pengobatan bagi ODHA (CST- Care, Support and Treatment). 

Program layanan VCT dimaksudkan membantu masyarakat terutama 

populasi berisiko dan anggota keluarganya untuk mengetahui status 

kesehatan yang berkaitan dengan HIV dimana hasilnya dapat digunakan 

sebagai bahan motivasi upaya pencegahan penularan dan mempercepat 

mendapatkan pertolongan kesehatan sesuai kebutuhan.  

Layanan VCT harus mencakup pre-test konseling, testing HIV dan 

post test konseling. Kegiatan tes dan hasil tes pasien harus dijalankan 

atas dasar prinsip kerahasiaan. 

Dengan terjadinya peningkatan jumlah HIV-AIDS dari tahun 

ketahun telah terjadi perkembangan layananan VCT dimana hingga tahun 

2011 telah tersedia 338 pelayanan VCT diseluruh Indonesia. Sedangkan 

dari kumulatif jumlah kunjungan, dilaporkan telah terjadi 669.137 

kunjungan ke layanan VCT, dengan kasus HIV positif sebanyak 55.848 

atau 10,4% (Kemenkes RI, 2011). 

Jumlah layanan VCT  di provinsi papua dari keseluruhan 

kabupaten ada 41 layanan VCT. Berdasarkan estimasi dari kemenkes RI 

tahun 2011 jumlah kumulatif kunjungan ke layanan VCT secara sukarela 

sebanyak 80.253 orang dan yang melakukan pre test 54.281 orang, test 

53.903 orang, post test 53.784 orang, HIV positif 5.473 orang (10,2%). 

(kemenkes RI, 2011). 
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Berdasarkan studi awal, di Kabupaten biak numfor telah memiliki 

10 (sepuluh) lokasi pelayanan VCT meliputi antara lain Rumah Sakit 

Umum Daerah, Puskesmas Biak Kota, Puskesmas Ridge, Puskesmas 

Sumberker, Puskesmas Bosnik, Puskesmas Yendidori, Puskesmas 

Korem, Puskesmas Marauw, Puskesmas Yenburwo dan Puskesmas 

Apombukor. Walaupun pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui dinas 

kesehatan telah menyediakan peralatan VCT untuk test pemeriksaan HIV-

AIDS , namun kesadaran warga untuk memfaatkan fasilitas pemeriksaan 

ini masih belum maksimal. 

Dari hasil laporan Dinkes kabupaten Biak Numfor terakhir pada 

tahun 2011 yang melakukan kunjungan ke layananan VCT yang 

melakukan pre test 219 orang, test 219 orang, post test 185 orang dan 

HIV positif 185 orang (Dinkes Kab. Biak Numfor, 2012),  dan berdasarkan 

laporan dari RSUD Biak Numfor periode Januari – Agustus 2012  tercatat  

yang melakukan kunjungan ke layananan VCT yang melakukan pre test 

968 orang, test 968 orang, post test 760 orang dan HIV positif 148 orang 

(RSUD Biak Numfor, 2012). 

Melihat tingginya jumlah kasus HIV-AIDS di kabupaten Biak 

Numfor dan masih belum maksimalnya penggunaan pelayanan VCT maka 

sudah seharusnya dilakukan kajian untuk menemukan permasalahan 

yang mempengaruhi penggunaan pelayanan VCT, guna penyelesaiannya 

diwaktu yang akan datang. 
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Penggunaan pelayanan VCT menurut Green Lawrence.W (1991) 

dipengaruhi oleh faktor prediposisi (umur, pendidikan, pengetahuan, 

sikap, keyakinan, nilai dan persepsi), faktor penguat (sikap dan perilaku 

kesehatan pribadi, dukungan keluarga, stigma dan diskriminasi ODHA), 

dan faktor pemungkin (ketersediaan sumberdaya, aksesibilitas, peraturan 

dan hukum yang berlaku dan mutu pelayanan).  

Dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan 

pelayanan VCT menurut Green Lawrence.W (1991) maka dalam 

penelitian ini adalah faktor pemungkin (pengetahuan dan sikap), faktor 

penguat (stigma dan diskriminasi), dan faktor pemungkin (mutu pelayanan 

VCT).  

B. Rumusan Masalah 

Layanan VCT adalah program pencegahan sekaligus jembatan 

untuk mengakses layanan manajemen kasus serta perawatan, dukungan 

dan pengobatan bagi ODHA (CST- Care, Support and Treatment). 

Program layanan VCT dimaksudkan membantu masyarakat terutama 

populasi berisiko dan anggota keluarganya untuk mengetahui status 

kesehatan yang berkaitan dengan HIV dimana hasilnya dapat digunakan 

sebagai bahan motivasi upaya pencegahan penularan dan mempercepat 

mendapatkan pertolongan kesehatan sesuai kebutuhan. Presentase 

jumlah kunjungan ke layananan VCT di Indonesia masih sangat rendah 

(10,4%), Papua (10,2%) yang berpotensi menimbulkan peningkatan 
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penularan HIV-AIDS dari tahun ketahun dan terjadinya peningkatan 

penularan HIV-AIDS pada ibu rumah tangga maka semakin besar 

kecenderungan penularan HIV pada bayi yang dilahirkan dari ibu yang 

positif HIV.  

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah faktor apa saja yang berhubungan 

dengan rendahnya penggunaan pelayanan Voluntary Counseling and 

Testing (VCT) oleh ibu rumah tangga berisiko tinggi HIV positif. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui determinan penggunaan pelayanan Voluntary 

Counseling and Testing (VCT) oleh ibu rumah tangga berisiko tinggi HIV 

positif di Kabupaten Biak Numfor Papua. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan 

penggunaan pelayanan VCT oleh ibu rumah tangga berisiko tinggi HIV 

positif. 

b. Untuk mengetahui hubungan sikap dengan penggunaan 

pelayanan VCT oleh ibu rumah tangga berisiko tinggi HIV positif. 

c. Untuk mengetahui hubungan stigma dengan penggunaan 

pelayanan VCT oleh ibu rumah tangga berisiko tinggi HIV positif. 
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d. Untuk mengetahui hubungan diskriminasi dengan 

penggunaan pelayanan VCT oleh ibu rumah tangga berisiko tinggi HIV 

positif. 

e. Untuk mengetahui hubungan mutu pelayanan dengan 

penggunaan pelayanan VCT oleh ibu rumah tangga berisiko tinggi HIV 

positif. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi dinas 

kesehatan kabupaten kabupaten Biak Numfor untuk menyediakan 

voluntary counseling and testing (VCT) HIV-AIDS, dalam rangka 

membantu menemukan penderita sedini mungkin, memberikan dukungan 

dan perawatan yang bermutu, baik bagi penderita HIV-AIDS, maupun bagi 

keluarga dan masyarakat sekitar. 

2. Manfaat Institusi 

Bagi pemerintah dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) 

kabupaten Biak Numfor, hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai 

informasi untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak 

yang terkait, agar memberikan dukungan bagi terlaksananya Voluntary 

Counseling and Testing (VCT) HIV-AIDS di kabupaten  Biak Numfor yang 
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bermutu, serta dapat menjangkau seluruh wilayah kabupaten Biak 

Numfor. 

3. Manfaat Ilmiah  

Sebagai sumber informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, khususnya HIV-AIDS dan 

Penyakit Menular Seksual (PMS) untuk mencegah rantai penularannya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum HIV-AIDS 

1. Definisi 

Acquired immune deficiency syndrome (AIDS) disebabkan oleh 

Human Immunodeficiency Virus (HIV). HIV-1 adalah virus HIV yang 

pertama diindentifikasikan oleh Luc Montainer di Institut Pusteur, Paris, 

tahun 1983. Karateristik virus sepenuhnya di ketahui oleh Robert Gallo di 

Washington dan Jay Levy di San Francisco, tahun 1984. HIV-2, berhasil 

diisolasi dari pasien di Afrika Barat pada tahun 1986 (Nasronudin, 2012). 

Menurut Widoyono (2011) Acquired immune deficiency syndrome 

(AIDS) adalah suatu kumpulan gejala penyakit kerusakan sistem 

kekebalan tubuh; bukan penyakit bawaan tetapi didapat dari hasil 

penularan. Penyakit ini disebabkan oleh human immunodeficiency virus 

(HIV). Penyakit ini telah menjadi masalah international karena dalam 

waktu singkat terjadi peningkatan jumlah pasien dan semakin melanda 

banyak negara. Sampai saat ini belum ditemukan vaksin atau obat yang 

relatif efektif untuk AIDS.  

HIV adalah virus sitopatik diklasifikasikan dalam famili 

Retroviridae, subfamili Lentrivirinae, genus Lentivirus, termasuk virus RNA  

yang tergantung pada enzim reverse trancritase untuk dapat menginfeksi 
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mamalia, termasuk manusia, dan menimbulkan kelainan patologi secara 

lambat (Nedrosuwito, 2005). 

AIDS mula-mula didefinisikan untuk kepentingan survey oleh CDC 

(the U.S Center for Disease Control and Prevention) sebagai adanya 

penyakit oportunistik yang setidaknya mengisyaratkan aadanya cacat 

imunitas seluler tanpa didasari oleh gangguan kekebalan yang diketahui, 

misalnya imunosupresi iatrogenic atau keganasan. Dengan tersedianya uji 

diagnostik yang sensitive dan spesifik untuk HIV telah mengalami 

beberapa perbaikan (Chimwele, Et.al. 2006) 

2. Epidemiologi 

UNAIDS memperkirakan pada tahun 1993 jumlah penderita HIV 

didunia sebanyak 12 juta orang pada akhir tahun 2000 sebanyak 20 juta 

orang. Prevalensi AIDS pada tahun 1993 sebesar 900.000, sedangkan 

pada akhir tahun 2000 sebesar 2 juta. Pada tahun 2001 insindensi infeksi 

baru pada anak sebanyak 800.000 dengan 580.000 kematian akibat HIV-

AIDS. Dari 800.000 anak, 65.000 kasus diperkirakan terjadi di Asia 

Selatan dan Asia Tenggara. 

Di Indonesia HIV pertama kali dilaporkan di Bali pada April 1987 

(terjadi pada orang Belanda). Pada tahun 1999 terdapat 635 kasus HIV 

dan 183 kasus baru AIDS. Mulai tahun 2000 – 2005 terjadi peningkatan 

kasus HIV-AIDS secara signifikan di Indonesia. Kasus AIDS tahun 2000 

tercatat 255 orang, meningkat menjadi 316 orang pada tahun 2003, dan 

meningkat cepat menjadi 2.638 orang pada tahun 2005. Dari data 
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tersebut, DKI jakarta memiliki jumlah penderita terbesar, diikuti oleh Jawa 

Timur, Papua, Jawa Barat, dan Bali. Peningkatan ini terutama disebabkan 

oleh semakin membaiknya sistem pencatatan dan pelaporan kasus dan 

semakin bertambahnya sarana pelayanan diagnostik kasus dengan klinik 

Voluntary Counseling and Testing (VCT).  

Dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia Tenggara, 

angka kasus HIV-AIDS di Indonesia termasuk rendah. Alasan yang paling 

memungkinkan adalah lemahnya pencatatan dan pelaporan, terbatasnya 

peralatan laboratorium penunjang, dan rendahnya kemampuan diagnosis 

(Widoyono, 2011). 

3. Etiologi 

Pada tahun 1983, ilmuwan Perancis Montagnier (Institute Pasteur, 

Paris) dalam buku Nasronudin, (2012) mengisolasi virus dari pasien 

dengan gejala linfodenopati dan menemukan virus HIV. Oleh sebab itu 

virus tersebut dinamakan lymphadenopathy associated virus (LAV). Pada 

tahun 1984 Gallo (National Institute of Health, USA) menemukan virus 

human T lymphotropic virus (HTLV-III) yang juga menyebabkan AIDS. 

Pada tahun 1986 di Afrika ditemukan tipe HIV yaitu HIV-1 yang 

sering menyerang manusia dan HIV-2 yang ditemukan di Afrika Barat. 

Virus HIV termasuk subfamili Lentivirinae dari famili Retroviridae. 

Asam nukleat dari famili retrovirus adalah RNA yang mampu 

membentuk DNA dari RNA. Enzim transkriptase reversi menggunakan 

RNA virus sebagai „catakan‟ untuk membentuk DNA. DNA ini bergabung 
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dengan kromoson induk (sel limfosit T4 dan sel makrofag) yang berfungsi 

sebagai penanda virus HIV. 

Secara sederhana sel HIV terdiri dari : 1) Inti- RNA dan enzim 

transkriptase reversi (polimerase), protase, dan integrase; 2) Kapsid – 

antigen p24; 3) Sampul (antigen p17) dan tonjolan glikoprotein (gp120 dan 

gp41). 

Waktu paruh virus (virion half-life) berlangsung cepat. Sebagian 

besar virus akan mati, tetapi karena mulai awal infeksi, replikasi virus 

berjalan sangat cepat dan terus menerus. Dalam sehari sekitar 10 miliar 

virus dapat tumbuh. Tingginya jumlah virus dalam darah ditujukkan 

dengan angka viral load, sedangkan tingkat kerusakan sistem kekebalan 

tubuh ditujukkan dengan angka CD4. 

4. Transmisi Infeksi HIV 

Transmisi HIV masuk kedalam tubuh manusia melalui 3 cara, 

yaitu:  

a. secara vertikal dari ibu yang terinfeksi HIV ke anak (selama 

mengandung, persalinan, menyusui). Menurut Depkes RI (2008) yang 

dikutip Angkasawati,T.J, et.al (2010) Di antara populasi berisiko tersebut 

lebih dari 6,5 juta perempuan di Indonesia menjadi populasi rawan tertular 

dan menularkan, lebih dari 24.000 perempuan usia subur di Indonesia 

telah terinfeksi HIV, lebih dari 9.000 perempuan hamil dengan HIV dalam 

setiap tahunnya di Indonesia dan lebih dari 30% di antaranya melahirkan 
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bayi yang tertular bila tak ada program pencegahan penularan dari ibu ke 

bayi. 

b. Secara transeksual (homoseksual maupun heteroseksual). 

Menurut hasil laporan KPAN (2010) diperkirakan infeksi baru yang terjadi 

terutama melalui transmisi seksual yaitu sebesar kurang lebih 80% dan 

sisanya karena penggunaan napza suntik yaitu sekitar 20%. Sedangkan 

menurut laporan Ditjen PP dan PL Kemenkes RI (2012) Prevalensi kasus 

HIV-AIDS tahun 2006 – 2010  menurut Faktor risiko heteroseksual 55% 

dan homoseksual  4%.  

c. Secara horisontal yaitu kontak antar darah atau produk 

darah yang terinfeksi (asas sterilisasi kurang diperhatikan terutama pada 

pemakaian  jarum suntik bersama-sama secara bergantian, tato, tindik, 

transfusi darah, transplantasi organ, tindakan hemodialisasi, perawatan 

gigi). menurut laporan Ditjen PP dan PL Kemenkes RI (2012) Prevalensi 

kasus HIV-AIDS tahun 2006 – 2010  menurut Faktor risiko Injecting Drug 

User (IDU) sebesar 41%.  

5. Patofisiologi infeksi HIV 

HIV yang dulu disebut sebagai HTLIV-III (Human T cell 

lymphotropik virus Tipe III) atau LAV (Lymphadenopathy virus), adalah 

virus sitopatik dari famili retrivirus. Virus ini ditransmisikan melalui kontak 

seksual, darah atau produk darah yang terinfeksi, dan cairan tubuh 

tertentu, serta melalui perinatal. Virus tidak ditransmisikan melalui kontak 

biasa. Virus memasuki tubuh dan terutama menginfeksi sel yang 
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mempunyai molekul CD4. Kelompok terbesar yang mempunyai molekul 

CD4 adalah limfosit T4 yang mengatur reaksi sistem kekebalan manusia. 

Sel-sel target lain adalah monosit, makrofag, sel dendrit, sel langerhans 

dan sel mikroglia. Setelah mengikat molekul CD4 melalui transkripsi 

terbalik. Beberapa DNA yang baru terbentuk saling bergabung dan masuk 

ke dalam sel target dan membentuk provirus. Provirus dapat 

menghasilkan protein virus baru, yang bekerja menyerupai pabrik untuk 

virus-virus baru. Sel target normal akan membelah dan memperbanyak 

diri seperti biasanya dan dalam proses ini provirus juga ikut menyebarkan 

anak-anaknya. Secara klinis, ini berarti orang tersebut terinfeksi untuk 

seumur hidupnya. 

 Siklus replikasi HIV dalam stadium ini sampai sel yang terinfeksi 

diaktifkan. Aktifasi sel yang terinfeksi dapat dilaksanakan oleh antigen, 

mitogen, sitokin (TNF alfa atau interleukin 1) atau produk gen virus seperti 

sitomegalovirus (CMV), virus Epstein-Barr, herpes simpleks dan hepatitis. 

Sebagai akibatnya, pada saat sel T4 yang terinfeksi diaktifkan, replikasi 

serta pembentukan tunas HIV akan terjadi dan sel T4 akan dihancurkan. 

HIV yang baru dibentuk ini kemudian dilepas ke dalam plasma darah dan 

menginfeksi sel-sel CD4 lainnya. Karena proses infeksi dan pengambil 

alihan sel T4 mengakibatkan kelainan dari kekebalan, maka 

memungkinkan berkembangnya neoplasma dan infeksi opportunistik.  

Sesudah infeksi kurang lebih 25% dari sel-sel kelenjar limfe akan 

terinfeksi oleh HIV. Replikasi virus akan berlangsung terus sepanjang 
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perjalanan infeksi HIV,  tempat primernya adalah jaringan limfoid. 

Kecepatan produksi HIV diperkirakan berkaitan dengan status kesehatan 

orang yang terjangkit infeksi tersebut. Jika orang tersebut tidak sedang 

menghadapi infeksi lain, reproduksi HIV berjalan dengan lambat. Namun, 

reproduksi HIV tampaknya akan dipercepat kalau penderitanya sedang 

menghadapi infeksi lain atau kalau sistem imunnya terstimulasi. Keadaan 

ini dapat menjelaskan periode laten yang diperlihatkan oleh sebagian 

penderita sesudah terinfeksi HIV. Sebagian besar orang yang terinfeksi 

HIV (65%) tetap menderita HIV-AIDS yang simptomatik dalam waktu 10 

tahun sesudah orang tersebut terinfeksi. 

6. Manifestasi Klinis 

Manifestasi klinis infeksi HIV merupakan gejala dan tanda pada 

tubuh akibat intervensi HIV. Manifestasi ini dapat merupakan gejala dan 

tanda infeksi virus akut, keadaan asimtomatis berkepanjangan, hingga 

manifestasi AIDS berat. Manfestasi gejala dan tanda dari HIV dapat dibagi 

menjadi 4 tahap. 

Pertama merupakan tahap infeksi akut, pada tahap ini muncul 

gejala tetapi tidak spesifik. Tahap ini muncul minggu pertama setelah 

paparan HIV dapat berupa demam, rasa letih, nyeri otot dan sendi, nyeri 

telan, dan pembesaran kelenjar getah bening. Dapat juga disertai 

meningitis aseptik yang yang ditandai demam, nyeri kepala hebat, kejang-

kejang dan kelumpuhan saraf otak. 
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Kedua merupakan tahap asimtomatis, pada tahap ini gejala dan 

keluhan hilang. Tahap ini berlangsung 6 minggu hingga beberapa bulan 

bahkan tahun setelah infeksi. Pada saat ini sedang terjadi internalisasi 

HIV ke intraseluler. 

Ketiga merupakan tahap simtomatis, pada tahap ini gejala dan 

keluhan lebih  spesifik dengan gradasi sedang sampai berat. Berat badan 

menurun tetapi tidak sampai 10%, pada selaput mulut terjadi sariawan 

berulang, terjadi peradangan pada sudut mulut, dapat juga ditemukan 

infeksi bakteri pada saluran napas bagian atas namun penderita dapat 

melakukan aktivitas meskipun terganggu. Penderita lebih banyak berada 

di tempat tidur meskipun kurang 12 jam per hari dalam bulan terakhir. 

Keempat merupakan tahap yang lebih lanjut atau tahap AIDS. 

Pada tahap ini terjadi penurunan berat badan lebih 10%, diare yang lebih 

dari 1 bulan, panas yang tidak diketahui sebabnya lebih dari dari satu 

bulan, kandidiasis oral, oral hairy leukoplakia, tuberkulosis paru, dan 

pneuomonia bakteri. 

7. Diagnosis 

Menurut Widoyono (2011) Metode yang umum untuk menegakkan 

diagnosis HIV meliputi : 

a. ELISA (Enzym-Linked ImmunoSorbent Assay). Sensitivitas 

tinggi yaitu sebesar 98,1 – 100%. Biasanya tes ini memberikan hasil positif 

2-3 bulan setelah infeksi. 
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b. Western Blot. Spesifitasnya tinggi yaitu sebesar 99,6 – 

100%. Pemeriksaannya cukup sulit, mahal, dan membutuhkan waktu 

sekitar 24 jam. 

c. PCR (Polymerase Chain Reaction). Tes ini digunakan untuk:  

1) Tes HIV pada bayi, karena zat antimaternal masih ada pada bayi yang 

dapat menghambat pemeriksaan secara serologis. Seorang ibu yang 

menderita HIV akan membentuk zat kekebalan itulah yang diturunkan 

pada bayi melalui plasenta yang akan mengaburkan hasil 

pemeriksaan, seolah-olah sudah ada infeksi pada bayi tersebut. 

(catatan : pemeriksaan HIV sering merupakan deteksi dari zat anti-HIV 

bukan deteksi HIV-nya sendiri). 

2) Menetapkan status infeksi individu yang seronegatif pada kelompok 

berisiko tinggi. 

3) Tes pada kelompok berisiko tinggi sebelum terjadi serokovensi. 

4) Tes konfirasi untuk HIV-2, sebab ELISA mempunyai sensitivitas 

rendah untuk HIV-2. 

8. Pencegahan 

Pencegahan penyakit HIV-AIDS antara lain : 

a. Menghindari hubungan seksual dengan penderita AIDS atau 

tersangka penderita AIDS. 

b. Mencegah hubungan seksual dengan pasangan yang 

berganti-ganti atau dengan orang yang mempunyai banyak pasangan. 



22 
 

c. Menghindari hubungan seksual dengan pecandu narkotik 

obat suntik. 

d. Melarang orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok 

berisiko tinggi untuk melakukan donor darah. 

e. Memastikan sterilitas alat suntik. 

9. Program Pemberantasan HIV-AIDS 

Komisi penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) tahun 2007 

menentukan kebijakan penanggulangan penyakit HIV-AIDS secara 

nasional sebagai berikut:  

a. Arah Kebijakan 

1) Peningkatan upaya pencegahan.  

a) Pengurangan dampak buruk (harm reduction) penasun (pengguna 

NAPZA suntik). 

b) Peningkatan program pemakaian kondom 100% pada setiap 

hubungan seksual yang berisiko. 

c) Pencegahan penularan ibu ke bayi (PMTCT, prevention of mother 

to child transmision). 

d) Transfusi darah yang aman. 

e) Kewaspadaan universal (UP, universal precaution) 

2) Peningkatan jumlah dan mutu 

a) Pelayanan pengobatan IMS (infeksi menular seksual). 

b) Peningkatan jumlah dan fungsi klinik VCT. 
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c) Perawatan, dukungan, dan pengobatan (CST, care suport and 

treatment) pada ODHA. 

3) Penguatan KPA (Komisi Penaggulangan AIDS) disemua tingkat. 

4) Peningkatan peraturan undang-undang dan anggaran. 

5) Peningkatan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) 

6) Memperkuat monitoring dan evaluasi. 

b. Target. Target yang ditetapkan sesuai dengan 8 (delapan) 

target kunci menuju 2010 yaitu : 

1) 80% populasi yang paling berisiko, terjangkau oleh program 

pencegahan yang komprehensif. 

2) Perubahan perilaku pada 60% populasi berisiko. 

3) 80% dari mereka yang memenuhi syarat, mererima pengobatan 

dengan ARV (antiretroviral). 

4) Sumber daya dan dana (domestik dan internasional) memberi 

estimasi kebutuhan. 

5) Lingkungan yang memperdayakan;  

a) peran civil society. 

b) menghilangkan stigma dan diskriminasi. 

6) Presentase ibu hamil dengan HIV dan yang menerima profilaksis 

ARV. 

7) Presentase yatim piatu dan anak yang rawan penularan menerima 

paket dukungan. 

8) Mengurangi infeksi baru. 
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c. Kegiatan. Kegiatan disesuaikan dengan 8 (delapan) kegiatan 

yang tercantum dalam standar pelayanan minimal (SPM) yang sudah 

ditetapkan oleh KPAN, meliputi : 

1) Komunikasi perubahan perilaku (KPP)/ behavioral change 

commucation (BCC). 

2) Promosi pemakaian kondom (PPK) 100% 

3) Klinik Infeksi Menular Seksual (IMS) 

4) Voluntary counseling and testing (VCT) 

5) Harm reduction (PDB, pengurangan dampak buruk). 

6) Care suport and treatment (CST) 

7) Prevention mother to child transmision (PMCT) 

8) Komunikasi Publik. 

B. Tinjauan Umum VCT 

1. Definisi 

Konseling dalam VCT adalah kegiatan konseling yang 

menyediakan dukungan psikologis, informasi dan pengetahuan HIV dan 

AIDS, mencegah penularan HIV, mempromosikan perubahan perilaku 

yang bertanggung jawab, pengobatan ARV dan memastikan pemecahan 

berbagai masalah terkait dengan HIV-AIDS (KPAN, 2007). 

2. Tujuan VCT 

Menurut KPAN (2007) tujuan VCT dalam penanggulangan HIV-

AIDS sebagai berikut: 
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Tujuan umum : adalah untuk mempromosikan perubahan perilaku 

yang mengurangi risiko mendapat infeksi dan penyebaran HIV. 

Tujuan Khusus VCT Bagi ODHA :  

a. Meningkatkan jumlah ODHA yang mengetahui bahwa dirinya 

terinfeksi HIV. Saat ini sangat sedikit orang di Indonesia yang diketahui 

terinfeksi HIV. Kurang dari 2,5% orang diperkirakan telah terinfeksi HIV 

mengetahui bahwa dirinya terinfeksi.  

b. Mempercepat diagnosa HIV. Sebagian besar ODHA di 

Indonesia baru mengetahui bahwa dirinya terinfeksi setelah mencapai 

tahap simtomatik (bergejala) dan masuk ke stadium AIDS, bahkan dalam 

keadaan hampir meninggal. Dengan diagnosa lebih dini, ODHA mendapat 

kesempatan untuk melindungi diri dan pasangannya, serta melibatkan 

dirinya dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia, sesuai 

dengan asas keterlibatan lebih besar oleh ODHA (GIPA-Greater 

Involvement of People with AIDS ) yang dideklarasikan pada KTT AIDS 

Paris 1994, yang ditanda tangani 42 negara termasuk Indonesia. 

c. Meningkatkan penggunaan layanan kesehatan dan 

pencegahan terjadinya infeksi lain pada ODHA. ODHA yang belum 

mengetahui dirinya terinfeksi HIV tidak dapat mengambil manfaat 

profilaksis tehadap infeksi oportunistik, yang sebetulnya sangatlah mudah 

dan efektif. Selain itu, mereka juga tidak dapat memperoleh terapi 

antiretroviral secara lebih awal, sebelum sistem kekebalan tubuhnya rusak 

total dan tidak dapat dipulihkan kembali. 
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d. Meningkatkan kepatuhan terhadap terapi antiretroviral. Agar 

virus tidak menjadi resisten dan efektifitas obat dapat dipertahankan 

diperlukan kepatuhan yang tinggi terhadap pengobatan. Kepatuhan 

tersebut didorong oleh pemberian informasi yang lengkap, dan 

pemahaman terhadap informasi tersebut, serta dukungan oleh 

pendamping.  

e. Meningkatkan jumlah ODHA yang berperilaku hidup sehat 

dan melanjutkan perilaku yang kurang berisiko terhadap penularan HIV 

dan IMS. Jika sebagian ODHA tahu status HIV dirinya, dan berperilaku 

sehat agar tidak menulari orang lain maka mata rantai epidemi HIV akan 

terputus.  

3. Peran VCT 

Peranan layanan VCT dalam penanggulangan HIV-AIDS menurut 

KPAN (2007) sebagai berikut: 

a. Konseling dalam VCT adalah kegiatan konseling yang 

menyediakan dukungan psikologis, informasi dan pengetahuan HIV dan 

AIDS, mencegah penularan HIV, mempromosikan perubahan perilaku 

yang bertanggungjawab, pengobatan ARV dan memastikan pemecahan 

berbagai masalah terkait dengan HIV dan AIDS. 

b. VCT harus dikerjakan secara profesional dan konsisten 

untuk memperoleh intervensi efektif dimana memungkinkan klien, dengan 

bantuan konselor terlatih,menggali dan memahami diri akan risiko infeksi 

HIV, mendapatkan informasi HIV dan AIDS, mempelajari status dirinya, 
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dan mengerti tanggung jawab untuk menurunkan perilaku berisiko dan 

mencegah penyebaran infeksi kepada orang lain guna mempertahankan 

dan meningkatkan perilaku sehat. 

c. Testing HIV dilakukan secara sukarela tanpa paksaan dan 

tekanan, segera setelah klien memahami berbagai keuntungan, 

konsekuensi, dan risiko. 

Konseling dan tes HIV sukarela yang dikenal sebagai Voluntary 

Counseling and Testing (VCT) merupakan salah satu strategi kesehatan 

masyarakat sebagai pintu masuk ke seluruh layanan kesehatan HIV dan 

AIDS berkelanjutan. Program VCT dapat dilakukan berdasarkan 

kebutuhan klien dengan memberikan layanan dini dan memadai baik 

kepada mereka dengan HIV positif maupun negatif. Layanan ini termasuk 

pencegahan primer melalui konseling dan KIE (komunikasi, informasi dan 

edukasi) seperti pemahaman HIV, pencegahan penularan dari ibu ke anak 

(Prevention of Mother To Child Transmission – PMTCT) dan akses terapi 

infeksi oportunistik, seperti tuberkulosis (TBC) dan infeksi menular 

seksual.  

VCT harus dikerjakan secara profesional dan konsisten untuk 

memperoleh intervensi efektif dimana memungkinkan klien, dengan 

bantuan konselor terlatih, menggali dan memahami diri akan risiko infeksi 

HIV, mendapatkan informasi HIV dan AIDS, mempelajari status dirinya, 

mengerti tanggung jawab untuk menurunkan perilaku berisiko dan 
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mencegah penularan infeksi kepada orang lain guna mempertahankan 

dan meningkatkan perilaku sehat. 

VCT merupakan kegiatan konseling bersifat sukarela dan rahasia, 

yang dilakukan sebelum dan sesudah tes darah untuk HIV di laboratorium 

Test HIV dilakukan setelah klien terlebih dahulu memahami dan 

menandatangani informed consent yaitu surat persetujuan setelah 

mendapatkan penjelasan yang lengkap dan benar. VCT merupakan hal 

penting karena : 

1) Merupakan pintu masuk ke seluruh layanan HIV dan AIDS.  

2) Menawarkan keuntungan, baik bagi yang hasil tesnya positif maupun 

negatif, dengan fokus pada pemberian dukungan atas kebutuhan klien 

seperti perubahan perilaku, dukungan mental, dukungan terapi ARV, 

pemahaman faktual dan terkini atas HIV-AIDS.  

3) Mengurangi stigma masyarakat.  

4) Merupakan pendekatan menyeluruh: kesehatan fisik dan mental.  

5) Memudahkan akses ke berbagai pelayanan yang dibutuhkan klien 

baik kesehatan maupun psikososial. 

Meskipun VCT adalah sukarela namun utamanya diperuntukkan 

bagi orang-orang yang sudah terinfeksi HIV-AIDS, dan keluarganya, atau 

semua orang yang mencari pertolongan karena merasa telah melakukan, 

tindakan berisiko di masa lalu dan merencanakan perubahan di masa 

depannya, dan mereka yang tidak mencari pertolongan namun berisiko 

tinggi. 
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Ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi dalam pelayanan VCT, 

yakni VCT harus dilakukan dengan : 

1) sukarela, tanpa paksaan.  

2) Kerahasiaan terjamin: proses dan hasil tes rahasia dalam arti hanya 

diketahui dokter/ konselor dan klien. 

3) Harus dengan konseling. 

4) VCT tidak boleh dilakukan tanpa adanya konseling atau dilakukan 

secara diam-diam.  

5) Harus ada persetujuan dari pasien dalam bentuk penandatanganan 

Lembar Persetujuan (informed consent). 

Konseling merupakan proses interaksi antara konselor dan klien 

yang membuahkan kematangan kepribadian pada konselor dan 

memberikan dukungan mental-emosional pada klien. Proses konseling 

mencakup upaya-upaya yang realistik dan terjangkau serta dapat 

dilaksanakan. 

Proses konseling hendaknya mampu :  

1) Memastikan klien mendapatkan informasi yang sesuai fakta. 

2) Menyediakan dukungan saat krisis.  

3) Mendorong perubahan yang dibutuhkan untuk pencegahan atau 

membatasi penyebaran infeksi. 

4) Membantu klien memusatkan perhatian dan mengenali kebutuhan 

jangka pendek serta jangka panjang dirinya sendiri.  
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5) Menjangkau tindakan nyata yang sesuai untuk dapat diadaptasikan 

klien dalam kondisi yang berubah.  

6) Membantu klien memahami informasi peraturan perundangan tentang 

kesehatan dan kesejahteraan.  

7) Membantu klien untuk menerima informasi yang tepat, dan 

menghargai serta menerima tujuan tes HIV baik secara teknik, 

sosial,dan implikasi hukum.  

4. Alur Pelayanan Pada Klinik VCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Alur klinik VCT 

Sumber : Kemenkes RI, UNSAID, FHI, 2007 
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Gambar 2.  Alur klien dalam konseling pre test 

Sumber : Kemenkes RI, UNSAID, FHI, 2007 

DI MASYARAKAT : 

Klien menerima informasi dan memutuskan untuk pergi ke klinik VCT 

DI KLINIK VCT : 
• Klien diberi informasi tentang prosedur, termasuk pilihan untuk 

menunggu selama 2 jam dan menerima hasil tes pada hari yang sama 

• Kien diajak berdiskusi tentang keyakinan untuk menjalani tes HIV 

• Klien menerima informasi tentang HIV dan AIDS 

PADA BEBERAPA SETTING (sebagai contoh, dalam penyuluhan 
mengenai kesehatan secara umum) : 

Konselor memberikan penyuluhan informasi umum tentang HIV-AIDS dan 
atau VCT dan MTCT (Mother to child transmission) 

Jika klien sedikit : 

Konselor melakukan pre tes secara 
individu bagi yang menginginkan VCT 
 
Yang disampaikan pada pre tes : 

 Fakta dasar tentang infeksi HIV dan 
AIDS 

 Arti tes HIV, termasuk periode jendela 

 Prosedur tes dan aturan tentang 
penyampaian hasil tes 

 Konseling pencegahan (penilaian resiko 
individu dan rencana pengurangan 
resiko 

 Formulir VCT 

Jika klien banyak : 

Konselor melakukan pre tes secara 
berkelompok bagi yang menginginkan VCT 
Syarat untuk pre tes dalam kelompok : 
 

 Pernyataan kesediaan untuk menjalani 
pre tes kelompok 

 Kerahasiaan terjaga 

 Tidak lebih dari 6 orang per kelompok 

 Jika memungkinkan, anggota kelompok 
dalam usia dan jenis kelamin yang sama 

 Diberikan informasi yag sama seperti 
dalam konseling pre tes individu 

Mendapatkan informed consent jika klien memutuskan 

 untuk melakukan testing HIV 

DI MASYARAKAT : 

Klien menerima informasi dan memutuskan untuk pergi ke klinik VCT 

Selama proses pemeriksaan sampel, diberikan demonstrasi penggunaan 
kondom dan mendiskusikan dengan klien 
Melakukan penilaian tentang : 

• Kesiapan klien untuk mengetahui status HIV dirinya 

• Rencana klien setelah mengetahui status HIV 

• Hambatan untuk merubah perilaku 

• Rencana klien jika hasil tes positif 

• Dukungan dari keluarga dan atau temanuntuk pergi ke klinik VCT 
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Gambar 3. Alur klien dalam konseling post test 

Sumber : Kemenkes RI, UNSAID, Family Health International, 2007 

 

 

Menyampaikan hasil tes : 

 Memberikan hasil tes dalam ruangan tertutup 

 Menyampaikan hasil kepada klien dengan segera 

 Memberikan kesempatan kepada klien untuk menyampaikan perasaan 

 tentang hasil tes dan hal lainnya 

 Memberikan waktu pada klien untuk bertanya 

 Menawarkan kepada klien untuk melakukan konseling individu atau bersama 
pasangan, sesuai keinginan klien 

 Jika ada permintaan dari klien, mengijinkan anggota keluarga, teman atau 
orang lain yang diminta oleh klien untuk ikut berada di ruangan pada saat 
hasil diberikan. 

Memberikan konseling tentang positive 
living, yang meliputi : 

 Menjaga sikap yang positif 

 Menghindari paparan tambahan dari 

 virus HIV dan IMS lain 

 Memberikan rujukan pelayanan 
medis 

 Menjaga berat badan dengan 

 makanan yang bergizi dan 

 menghindari diare 

 Bergabung dengan kelompok ODHA 
dan atau kelompok dukungan sosial 
lainnya. 

Untuk hasil tes HIV negatif : 

Menyarankan kepada klien yang 
mempunyai perilaku beresiko untuk 
kembali melakukan VCT sesudah 3 bulan, 
karena mereka mungkin sekarang sedang 
berada dalam periode jendela.  
 
Menyarankan kepada klien yang berada 
dalam periode  jendela untuk mengurangi 
perilaku beresiko.  
 
Untuk klien dengan hasil tes negative dan 
tidak mempunyai kemungkinan terpapar  
tidak memerlukan confirmatory testing. 

Untuk klien dengan hasil tes positif maupun negatif : 
 Memberikan saran untuk memberitahuka hasil kepada pasangan 

 (mengetahui hasil tes bersama adalah cara yang paling baik) 

 Memberikan pendidikan dan konseling mengenai keluarga berencana 

 Memberikan demonstrasi pemakaian kondom dan menyediakan kondom 

 bagi klien yang ingin memakai kondom (tidak memaksa klien) 

 Memberikan konseling dukungan. 

 Menyediakan rujukan sesuai keinginan klien. 
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C. Tinjauan Umum Determinan Penggunaan VCT 

1. Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan  

terjadi melalui panca indera manusia yakni indera penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan 

merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan 

seseorang (Notoatmojo, 2003). 

Menurut Notoatmojo (2003) perilaku yang didasari oleh 

pengetahuan akan lebih langgeng dibandingkan perilaku yang tidak 

didasari oleh pengetahuan. Tingkatan pengetahuan dalam domain kognitif 

terdiri dari 6 (enam) tingkatan yaitu:  

1) Tahu (know) diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya. Termasuk kedalam tingkat ini adalah 

mengingat kembali (recall) terhadap sesuatu yang spesifik dari seluruh 

bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima, oleh 

sebab itu tahu merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah.  

2) Memahami (comprehesion) sesuatu kemampuan menjelaskan secara 

benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasi materi 

tersebut secara benar. 

3) Aplikasi (application) diartikan sebagai kemampuan untuk 

menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi 

riil. 
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4) Analisis (analysis) adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan 

materi ke dalam komponen, tetapi masih didalam suatu sturktur 

organisasi tersebut dan ada kaitannya satu sama lain 

5) Sintesis (synthesis) menunjuk kepada suatu kemampuan untuk 

meletakan atau menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk 

keseluruhan yang baru 

6) Evaluasi (evaluation) berkaitan dengan kemampuan untuk meletakkan 

untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau 

objek.   

a. Cara Memperoleh pengetahuan.  Menurut Notoatmodjo 

(2003) cara memperoleh pengetahuan adalah sebagai berikut : 

1) Cara kuno untuk memperoleh pengetahuan 

a) Cara coba salah (Trial and Error). 

Cara ini telah dipakai orang sebelum kebudayaan, bahkan 

mungkin sebelum adanya peradaban. Cara coba salah ini dilakukan 

dengan menggunakan kemungkinan dalam memecahkan masalah dan 

apabila kemungkinan itu tidak berhasil maka dicoba kemungkinan yang 

lain sampai masalah tersebut dapat dipecahkan. 

b) Cara kekuasaan atau otoritas. 

Sumber pengetahuan cara ini dapat berupa dari pemimpin 

dimasyarakat baik formal atau informal, dan berbagai prinsip orang lain 

yang menerima yang dikemukakan oleh orang yang mempunyai otoritas, 
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tanpa menguji terlebih dahulu atau membuktikan kebenarannya baik 

berdasarkan fakta empiris maupun penalaran sendiri. 

c) Berdasarkan pengalaman pribadi. 

Pengalaman pribadipun dapat digunakan sebagai upaya 

memperoleh pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengalaman 

yang pernah diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi 

masa lalu.  

2) Cara Modern dalam memperoleh pengetahuan  

Cara ini disebut metode penelitian ilmiah atau lebih popular atau 

disebut metodologi penelitian. 

a. Proses Perilaku “Tahu”. Menurut Rogers yang dalam 

Notoatmodjo (2003), perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas 

manusia yang dapat diamati langsung dari maupun tidak dapat diamati 

oleh pihak luar. Sedangkan didalam diri seseorang sebelum orang 

mengadopsi perilaku baru (berperilaku baru) terjadi proses berurutan : 

1) Awareness (kesadaran), yakni orang tersebut menyadari dalam arti 

mengetahui stimulus (objek) terlebih dahulu 

2) Interest (merasa tertarik) orang mulai tertarik kepada stimulus 

3) Evaluating (menimbang-nimbang) baik dan tidaknya stimulus. Hal ini 

sikap responden sudah lebih baik lagi 

4) Trial (mencoba)dimana orang telah mulai mencoba perilaku baru;  

5) Adoption, dimana seseorang telah berprilaku baru sesuai dengan 

pengetahuan. 
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b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Menurut 

Notoatmojo (2003) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan diantaranya adalah:  

1) Faktor Internal 

a) Pendidikan 

Pendidikan diperlukan untuk mendapatkan informasi misalnya hal-

hal yang menunjang kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas 

hidup. Pendidikan dapat mempengaruhi seseorang,  termasuk  perilaku 

seseorang akan pola hidup terutama dalam memotivasi untuk sikap 

berperan. Pada umumnya makin tinggi pendidikan seseorang makin 

mudah menerima informasi. 

b) Pekerjaan 

Bekerja bagi ibu-ibu akan mempunyai pengaruh terhadap 

kehidupan keluarga. 

c) Umur  

Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan 

seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. Dari segi 

kepercayaan masyarakat seseorang yang lebih dewasa dipercaya dari 

orang yang bbelum tinggi kedewasaannya. Hal ini akan sebagai dari 

pengalaman dan kematangan jiwa. 
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2) Faktor Eksternal 

a) Lingkungan 

Lingkungan merupakan seluruh kondisi yang ada disekitar 

manusia dan pengaruhnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan 

perilaku orang atau kelompok. 

b) Sosial Budaya 

Sistem sosial budaya yang ada pada masyarakat dapat 

mempengaruhi dari sikap dalam menerima informasi. 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara 

atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari 

subjek penelitian atau responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin 

kita ketahui atau kita ukur dapat disesuaikan dengan tingkat-tingkat 

tersebut.  

Pengetahuan yang baik akan mempengaruhi seseorang untuk 

berprilaku sesuai dengan tingkat pengetahuannya. Pengetahuan yang 

dimaksud dalam penelitian ini meliputi tingkat pengetahuan terhadap 

penyakit HIV-AIDS dan pelayanan voluntery counseling and testing (VCT).  

Beberapa hasil studi penelitian jurnal tentang tingkat pengetahuan 

mengenai HIV-AID dan VCT terhadap penggunaan pelayanan VCT 

adalah sebagai berikut: menurut Getachew. W (2005) menemukan bahwa 

wanita yang memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang VCT 

merupakan faktor partisipasi yang penting dalam   penerimaan VCT. 

Sedangkan menurut Zubairu, et.al (2006) juga menemukan bahwa 
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pengetahuan merupakan faktor positif pencetus menggunakan pelayanan 

VCT. Abebaw, et.al (2006) menemukan bahwa pengetahuan yang baik 

tentang HIV, penularan ibu ke anak merupakan faktor tes HIV secara 

sukarela. Joseph M (2010) menemukan tingkat pengetahuan yang tinggi 

tentang HIV-AIDS merupakan faktor untuk melakukan tes HIV.  Oboh V.U, 

et.al (2010) menemukan bahwa pengetahuan yang tinggi tentang HIV-

AIDS dan tentang layanan VCT merupakan faktor penerimaan layanan 

VCT. Demikian juga Edgar M.M, et.at (2011) menemukan bahwa tingkat 

pengetahuan tinggi menerima fasilitas VCT. Hasil penelitian teakhir oleh 

Tesfaye H.L, et.al (2012) menemukan bahwa tingkat pengetahuan lebih 

tinggi merupakan faktor positif dalam pemanfaatan VCT.  

2. Sikap 

Sikap (attitude) merupakan konsep paling penting dalam 

psikologis sosial yang membahas unsur sikap baik sebagai individu 

maupun kelompok.  

Ada beberapa pengertian tentang sikap diantaranya sebagai 

berikut; menurut Notoatmojo (2003) Sikap adalah reaksi atau respon 

seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. 

Menurut Aswar. S (2005) Sikap adalah evaluasi umum yang dibuat 

manusia terhadap dirinya sendiri, orang lain, obyek atau isue, kesiapan 

seseorang untuk bertindak;  

Sikap adalah kecenderungan untuk berpikir atau merasa dalam 

cara tertentu. Manifestasi sikap tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya 
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dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Sikap belum 

merupakan sesuatu atau aktivitas akan tetapi merupakan predisposisi 

tindakan atau perilaku. Lebih lanjut dapat dijelaskan lagi bahwa sikap 

merupakan reaksi terhadap objek dilingkungan tertentu sebagai sebuah 

penghayatan terhadap objek dan ini dapat dilihat pada  gambar  dibawah. 

 

 

 

    

 

 

Gambar 4.  Skema terbentuknya sikap (Notoatmojo, 2003) 

Menurut Aswar S (2005) Sikap mempunyai 3 (tiga) komponen 

pokok yaitu :  

1) Kepercayaan (keyakinan), ide dan konsep terhadap sesuatu objek. 

2) Evaluasi emosional terhadap suatu objek. 

3) Kecenderungan untuk bertindak (trend of bahave). Ketiga komponen 

ini secara bersama-sama membentuk sikap utuh.  

Dalam penentuan sikap yang utuh tersebut, pengetahuan, 

berpikir, keyakinan dan emosi memegang peranan penting. Seperti halnya 

pengetahuan, sikap ini terdiri dari berbagai tingkatan yaitu :  

Stimulus 

Rangsang 

Reaksi 

 

Tingkah 

laku 

Proses  

Stimulus 

Sikap (tertutup) 
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1) Menerima (receiving), menerima diartikan bahwa orang mau dan 

memperhatikan stimulus yang diberikan.  

2) Merespon (responding), memberikan jawaban apabila ditanya, 

mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu 

indikasi dari sikap.  

3) Menghargai (valuing), mengajak orang lain untuk mengerjakan atau 

mendiskusikan suatu masalah adalah indikasi sikap tingkat ketiga. 

4) Bertanggung jawab (responsible), bertanggung jawab atas segala 

sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala risiko adalah merupakan 

sikap paling tinggi. pengukuran sikap dilakukan dengan cara langsung 

dan tidak langsung, secara langsung dapat ditanyakan bagaimana 

pendapat atau pernyataan responden terhadap suatu objek. 

Dari uraian diatas peneliti simpulkan bahwa sikap adalah respon 

seseorang terhadap suatu stimulus untuk bertindak yang dipengaruhi oleh 

pengetahuan, berpikir, keyakinan dan emosi. 

Dalam penelitian ini sikap yang dimaksud adalah tindakan 

seseorang dalam penggunaan pelayanan VCT. Dari berbagai hasil studi 

penelitian menunjukan sikap positif terhadap penggunaan pelayanan VCT 

diantaranya hasil studi penelitian diantaranya; menurut Getachew. W 

(2005) menemukan sikap merupakan faktor signifikan bahwa ibu hamil 

untuk menerima tes sukarela HIV dengan alasan untuk mengurangi risiko 

transmisi HIV ke anaknya. Sedangkan menurut Zubairu, et.al (2006) 

menemukan signifikan sikap untuk kesediaan melakukan VCT dengan 
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alasan pengobatan, melindungi orang lain dari infeksi dan mencegah 

transmisi ibu ke anak. Demikian juga Abebaw, et.al (2006) menemukan 

sikap memiliki hubungan yang signifikan terrhadap VCT dan penerimaan 

tes HIV. Francis M.B, et.al (2008) menemukan signifikan sikap terhadap 

penggunaan VCT dikarenakan untuk mengetahui HIV sero-status dan 

karena rencana untuk menikah. Joseph M (2010) juga menemukan sikap 

signifikan terhadap penggunaan VCT untuk mengetahui HIV sero-status, 

mendapatkan obat jika terinfeksi, mendapatkan konseling yang baik, dan 

menikmati kerahasiaan. Oboh V.U, et.al (2010) menemukan sikap 

signifikan terhadap penggunaan pelanyanan VCT disebabkan karena 

tingkat kesadaran yang tinggi akan transmisi HIV terutama pada ibu ke 

anak. Dari hasil studi Tesfaye H.L, et.al (2012) menemukan  sikap positif 

untuk menggunakan pelanyanan VCT untuk mengetahui HIV sero-status 

dan perencanaan berkeluarga. 

3. Stigma dan Diskriminasi ODHA 

Menurut Goffman (1963) dikutip dalam Pratikno H (2008)  

mengemukakan bahwa stigma adalah suatu sifat yang mencemarkan 

secara mendalam yang membuat orang yang terstigma tersebut seperti 

“bukan layaknya orang kebanyakan”. Stigma ini tidak hanya ditujukan 

untuk perorangan saja, tetapi kadang juga terhadap keluarganya atau 

kelompoknya atau komunitasnya.  
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Stigma juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk prasangka yang 

mencemarkan atau menolak seseorang atau kelompok tertentu karena 

mereka terlihat berbeda dari orang lain atau dari biasanya (TNAT, 2005).  

Stigma juga dapat didefinisikan sebagai suatu sifat yang secara 

nyata mencemarkan seseorang dalam pandangan orang lain. Hal ini 

berarti bahwa orang akan melihat seseorang dan memiliki sikap yang 

negatif terhadap orang tersebut karena sifat atau karakteristik tertentu, 

sebagai contoh orang yang diketahui atau diduga mengidap HIV. Stigma 

juga berhubungan dengan sikap atau perilaku yang dianggap negatif 

(seperti berganti-ganti pasangan atau kurang bersih) dengan orang yang 

memiliki penyakit tertentu (Deacon. H, et.al, 2005). 

Diskriminasi dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang 

membuat seseorang diperlakukan secara tidak wajar karena apa yang 

mereka miliki atau dirasa dimiliki menjadi suatu kelompok tertentu (seperti 

kelompok gay atau homoseksual didiskriminasi karena orientasi 

seksualnya) (TNAT, 2005). Jadi diskriminasi sudah berupa tindakan nyata 

terhadap orang lain atau suatu kelompok tertentu secara tidak wajar 

berdasarkan prasangka terhadap orang atau kelompok tersebut. Apabila 

seseorang berbuat sesuatu atas dasar prasangka, maka stigma berubah 

menjadi diskriminasi. Secara skematis hubungan antara stigma dan 

diskriminasi dapat dilihat pada gambar 9. 
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Masyarakat atau orang yang memberi stigma atau melakukan diskriminasi 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orang yang diberi stigma atau didiskriminasikan 

 

Gambar 5. Hubungan antara stigma dan diskriminasi (Deacon, et.at, 2005) 
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Menurut Herek G.M. et.al (2002) mengemukakan bahwa stigma 

terhadap ODHA adalah suatu sifat yang menghubungkan seseorang yang 

terinfeksi HIV dengan nilai-nilai negatif yang dilakukan oleh masyarakat 

dimana hal tersebut sangat tidak menguntungkan ODHA. Stigma 

membuat ODHA diperlakukan secara berbeda dengan orang lain. 

Diskriminasi terkait HIV adalah suatu tindakan yang tidak wajar atau tidak 

adil pada seseorang yang secara nyata atau diduga mengidap HIV.  

Menurut The Centre for the Study of AIDS University of Pretoria 

(2007), terdapat 2 macam stigma, yaitu: 

a. Eksternal stigma.  Eksternal stigma merujuk pada 

pengalaman ODHA yang diperlakukan secara tidak wajar atau tidak adil 

dan berbeda dengan orang lain. Eksternal stigma meliputi: 

1) Menjauhi (avoidance), yakni orang-orang menjauhi ODHA atau tidak 

menginginkan untuk menggunakan peralatan yang sama. 

2) Penolakan (rejection), yakni orang-orang menolak ODHA. Hal ini 

dapat dilakukan oleh anggota keluarga atau teman yang tidak mau 

lagi berhubungan dengan ODHA atau dapat juga suatu masyarakat 

atau kelompok tertentu yang tidak mau menerima ODHA. 

3) Peradilan moral (moral judgement), yakni orang menyalahkan ODHA 

karena status HIV mereka atau melihat ODHA sebagai orang yang 

tidak bermoral. 
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4) Stigma karena hubungan (stigma by association), yakni orang yang 

terkait dengan ODHA (seperti keluarga atau teman dekatnya) akan 

terstigma juga karena keterkaitan tersebut. 

5)  Keenggganan untuk melibatkan ODHA (unwillingness to invest in 

people living with HIV or AIDS / PLHA), yakni orang mungkin akan 

dipinggirkan dalam suatu organisasi atau kelompok karena status HIV 

mereka. 

6) Diskriminasi (discrimination), yakni penghilangan kesempatan untuk 

ODHA, seperti ditolak untuk bekerja, ditolak untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang memadai atau petugas menolak untuk 

melayani ODHA. 

7) Pelecehan (abuse), yakni ODHA yang secara fisik ataupun lisan 

dilecehkan. 

8) Pengorbanan (victimization), sebagai contoh anak-anak yang 

terinfeksi HIV atau anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal 

karena AIDS. 

9) Pelanggaran hak asasi manusia (abuse of human right), sebagai 

contoh pelanggaran asas kerahasiaan seperti membuka status HIV 

seseorang pada orang lain tanpa persetujuan yang bersangkutan atau 

dilakukan tes HIV tanpa melakukan informed consent. 

b. Internal stigma. Internal stigma adalah perasaan tertentu 

seseorang tentang diri mereka sendiri seperti rasa malu atau rasa takut 

ditolak. Internal stigma meliputi: 
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1) Mengasingkan diri dari pelayanan atau kesempatan (self-exclusion 

from services or opportunities), yakni ODHA tidak menginginkan untuk 

mendapatkan pelayanan atau tidak bekerja karena mereka takut 

diketahui sebagai ODHA. 

2) Persepsi terhadap diri sendiri (perception of self), ODHA memiliki rasa 

rendah diri karena status HIV mereka yang positif. 

3) Penarikan diri secara sosial (social withdrawal), ODHA akan menarik 

diri dari hubungan pribadi dan sosial. 

4) Mengganti secara berlebihan (over compensation), ODHA percaya 

bahwa mereka seharusnya memberi lebih dibanding orang lain atau 

adanya perasaan berhutang jika orang lain bersikap baik pada 

mereka. 

5) Ketakutan untuk pengungkapan (fear of disclosure), ODHA tidak akan 

mengungkapkan status HIV mereka karena mereka takut akan 

konsekuensinya. 

Dalam pandangan masyarakat, ODHA sering dianggap memiliki 

perilaku yang tercela (orang jahat) dan mereka kemudian dilihat sebagai 

orang yang berhak mendapatkan takdir atas perilaku tercela tadi. Pada 

saat yang sama masyarakat menyalahkan ODHA sebagai sumber 

penularan penyakit AIDS. Pandangan dan pendapat masyarakat tentang 

HIV-AIDS yang akhirnya menimbulkan stigma dan diskriminasi terhadap 

ODHA ini, dapat dilihat pada gambar 10 di bawah ini: 
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Gambar 6.  Segitiga stigma (Hong et al., 2004) 

Stigma dan diskriminasi disebut sebagai “penghalang terbesar” 

dalam upaya pencegahan penyakit AIDS dan untuk menyediakan 

perawatan dan dukungan terhadap ODHA (UNAIDS, 2002). Diskriminasi 

terhadap ODHA ini juga berlaku terhadap orang-orang yang dihubungkan 

dengan HIV dan AIDS dalam pandangan masyarakat luas (TNAT, 2005). 

Diskriminasi terhadap ODHA adalah unik atau khas, tidak seperti 

diskriminasi terhadap ketidakmampuan atau cacat yang lain, karena 

sering dihubungkan dengan dan diperkuat dengan bentuk diskriminasi 

yang lain seperti rasisme dan homophobia. 

Menurut TNAT (2005) menyatakan ada beberapa faktor yang 

mendorong munculnya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA, yakni:  

1) HIV adalah suatu kondisi tantangan kehidupan. 

2) Pengetahuan yang kurang tentang HIV-AIDS (seperti adanya mitos 

dan kesalah pahaman tentang cara penularan HIV). 

3) Menghubungkan HIV dengan perilaku tertentu (seperti homoseksual, 

pekerja seks komersial, pelanggan PSK, pengguna narkoba suntik) 

HIV-AIDS 

Orang Jahat Pelacuran/ 

Pecandu Narkoba 
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4) Munculnya prasangka terhadap kelompok populasi yang telah diberi 

stigma dan diskriminasi karena ras, gender atau orientasi seksualnya. 

5) Berita tentang HIV di media yang kurang tepat. 

Seperti yang dikemukakan oleh UNSAID (2002) bahwa stigma 

dan diskriminasi merupakan penghalang besar dalam upaya pencegahan, 

perawatan dan dukungan terhadap ODHA, begitu juga dalam pemanfaat 

pelayanan VCT Stigma dan diskriminasi merupakan faktor prediktor bagi 

ODHA untuk melakukan penolakan atau tidak memanfaatkan pelayanan 

VCT. Hal sesuai dengan beberapa hasil studi penelitian diantaranya 

adalah: Kalichman, et.al (2002) menemukan stigma dan diskriminasi 

menciptakan hambatan untuk pemanfaatan VCT dikarenakan persepsi 

negatif negatif terhadap ODHA, demikian juga Annemarie E, et.al (2008) 

menemukan adanya stigmatisasi dan diskriminasi yang kuat terhadap 

ODHA yang menjadi kendala utama atau hambatan dalam penyerapan 

pemanfaatan VCT, selain itu William Sambisa (2008) menemukan stigma 

merupakan faktor utama sebagai alasan yang sama sebagai hambatan 

penyerapan sukarela konseling dan testing (VCT), menurut leslie B, et.al 

(2010) menemukan ODHA tidak memanfaatkan pelayanan VCT takut 

adanya stigmatisasi dan diskriminasi terhadap diri, dan hasil penelitian 

Sean D.Y, et.al (2010) menemukan bahwa stigmatisasi terhadap ODHA 

menurunkan keinginan untuk memanfaatkan pelayanan VCT.  
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4. Mutu Pelayanan VCT 
 

Mutu pelayanan kesehatan dapat didefinisikan dalam banyak 

pengertian. Ada beberapa pengertian yang secara sederhana melukiskan 

hakekat mutu antara lain: 1) mutu adalah tingkat kesempurnaan suatu 

produk atau jasa; 2) mutu adalah Exspertise, atau keahlian dan 

keterikatan yang selalu dicurahkan kepada pekerjaan; 3) mutu adalah 

kegiatan tanpa salah dalam melakukan pekerjaan. 

Yang harus dipenuhi mengenai mutu pelayanan jasa yaitu:1) mutu 

pelayanan Jasa lebih sulit dievaluasi; 2) dalam mengevaluasi mutu 

pelayanan jasa, pelanggan tidak hanya mempertimbangkan pada 

aoutcame tapi juga proses ketika pelayanan diberikan; 3) kriteria yang 

berlaku dalam mengevaluasi pelayanan tergantung semata-mata oleh 

penilaian pelanggan . secara spsifikasi, Persepsi dari mutu sesuatu jasa 

tergantung dari bagaimana seorang provider dapat memahami ekspektasi 

pelanggannya terhadap jasa yang diberikan (Azwar. A, 1996) 

Menurut Parasuraman et.al (1990) dalam Muninjaya,A.A.Gde 

(2011) model pengukuran mutu pelayanan jasa yang sering digunakan 

adalah model Service Quality (SERVQUAL), model ini menyatakan 

adanya 5 (lima) dimensi mutu pelayanan jasa yaitu: 

1) Keandalan (Reliability) yaitu pernyataan tentang kemampuan 

memenuhi janji. 
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2) Cepat Tanggap (Responssiveness) yaitu pernyataan tentang 

kemauan untuk membentuk konsumen dan memberikan pelayanan 

yang tepat. 

3) Kepastian (Assuance) yaitu pernyataan tentang kesopanan, 

pengetahuan dari kemampuan segenap karyawan yang menimbulkan 

keyakinan dan kepercayaan kepada konsumen.  

4) Empati (Empahty) yaitu pernyataan tentang kepedulian dan perhatian 

kepada konsumen secara individual.  

5) Berwujud (Tangibles) yaitu pernyataan tentang fasilitas fisik, 

ekuipmen, penampilan personalia. 

Mutu pelayanan kesehatan dalam arti sempit adalah penampilan 

teknis (technical performance ) individu praktisi pelayanan kesehatan. 

Dalam perspektif yang lebih luas kualitas pelayanan meliputi interaksi 

praktis medis dengan pasien, kontribusi pasien dalam pelayanan, 

kenyamanan pelayanan, akses terhadap fasilitas pelayanan. 

Mutu pelayanan kesehatan harus mempunyai tiga dimensi atau 

unsur yaitu : 1) dimensi konsumen Yaitu apakah pelayanan kesehatan itu 

dapat memenuhi apa yang diharapkan konsumen yang ukur dengan 

kepuasan pasien dan keluhan pasien; 2)  dimensi profesi yaitu apakah 

mutu itu memenuhi kebutuhan konsumen, seperti apa yang ditentukan 

oleh profesi, dengan menggunakan prosedur dan standar profesi yang 

diyakini akan memberi hasil akan memberi hasil itu dapat diamati; 3) 

dimensi manajemen atau dimensi proses yaitu bagaimana proses 
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pelayanan kesehatan menggunakan sumber daya yang paling efisien di 

dalam memenuhi kebutuhan konsumen.  

Menurut Muninjaya, A.A.Gde (2011) mutu pelayanan kesehatan 

dipengaruhi oleh unsur proses, masukan dan lingkungan. Adapun uraian 

dari ketiga unsur tadi adalah:  

a. Unsur masukan. Telah disebutkan yang dimaksud dengan 

unsur masukan adalah tenaga, dana dan sarana. Secara umum 

disebutkan apabila tenaga dan sarana tidak sesuai dengan standar yang 

diterapkan, serta jika dana yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, 

maka sulitlah diharapkan baiknya mutu pelayanan.  

b. Unsur proses. Unsur proses adalah tindakan medis dan 

tindakan non medis. Secara umum disebutkan apabila kedua tindakan ini 

tidak sesuai dengan tindakan yang ditetapkan maka sulitlah diharapkan 

baiknya mutu pelayanan kesehatan. 

c. Unsur lingkungan. Telah disebutkan yang dimaksud dengan 

unsur lingkungan adalah kebijakan , organisasi dan manajemen. Secara 

umum disebutkan apabila kebijakan, organisasi dan manajemen tersebut 

tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan atau tidak bersifat 

mendukung maka sulitlah diharapkan baiknya mutu pelayanan kesehatan.  

Dari uraian diatas mutu pelayanan terdiri dari dimensi reliability, 

responssivenes, Assuance dan emphaty. Mutu pelayanan yang 

diamaksud dalam penelitian ini adalah berhubungan dengan mutu 

pelayanan VCT, dimana dimensi assuance dan emphaty yang menjadi 
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fokus penelitian bukan pada standar operasional prosedur (SOP) dalam 

memberikan pelayanan VCT.   

Assuance yang berhubungan dengan kesopanan dan sifat 

petugas yang dapat dipercaya serta emphaty merupakan kepedulian dan 

perhatian, dimana ke 2 (dua) dimensi ini merupakan unsur terpenting 

dalam kepuasan klien dalam pelayanan VCT untuk menghindari persepsi 

klien bahwa adanya diskriminasi dan mendapatkan stigma buruk oleh 

karena penyakitnya. Unsur yang terpenting dalam meningkatkan efektifitas 

pelayanan VCT yang perlu diperhatikan adalah unsur kerahasiaan, 

stigmatisasi dan diskriminasi klien.  

Dari beberapa hasil studi penelitian menunjukan kurangnya 

penggunaan pelayanan VCT akibat adanya perasaan ketakutan akan 

kerahasiaannya kurang terjaga, stigma buruk pada dirinya dan takut 

terjadi diskriminasi seperti pada beberapa hasil studi penelitian 

diantaranya; Zubairu, et.al (2006) menemukan bahwa penolakan untuk 

menggunakan pelanyanan VCT dikarenakan takut adanya stigma dan 

diskriminasi. Begitupun menurut Widiyanto (2008) menemukan masih 

terdapat keyakinan kurang baik dengan alasan bahwa walaupun dengan 

melakukan VCT tidak akan mengurangi terjadinya stigmanisasi dan 

diskriminisasi terhadap pengidap HIV-AIDS.   

Hasil studi penelitian lainnya, Francis M.B, et.al (2008) 

menemukan bahwa penngguna pelayanan VCT lebih baik untuk 

menggunakan pelanyanan VCT dengan memilih tempat lain dikarenakan 
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agar identitas atau kerahasiaan tentang dirinya dapat terjaga. Sedangkan 

Joseph M (2010) menemukan tidak untuk  menggunakan pelayanan VCT 

dikarenakan untuk menjaga privasi dirinya. Sedangkan Oboh V.U, et.al 

(2010) menemukan masih adanya untuk tidak menggunakan pelanyanan 

VCT dengan alasan takut stigmatisasi. Dan hasil penelitian terakhir  Edgar 

M.M, et.at (2011) menemukan bahwa penolakan terhadap pelayanan VCT 

atau tidak menggunakan pelanyanan VCT dengan alasan khawatir terjadi 

diskriminasi.  

D. Kerangka konsep Teori 

Berdasarkan hasil review literatur yang telah dilakukan maka 

variable-variabel yang dianggap memberi pengaruh terhadap penggunaan 

pelayanan voluntary couseling and testing (VCT)  disusun dalam suatu 

model kerangka teori sebagai berikut :   
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Gambar 7.  Kerangka konsep teori  
 
Sumber : Green, Lawrence. W, 1991. 
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E. Kerangka Konsep penelitian 

1. Dasar Pemikiran Variabel Penelitian 

Dengan mengacu pada kajian yang telah dikemukakan pada 

tinjauan pustaka, maka telah diidentifikasi sejumlah variabel yang terlibat 

langsung maupun tidak langsung terhadap penggunaan pelayanan VCT,  

yang kemudian dituangkan kedalam model kerangka konsep.  

Selanjutnya juga telah diidentifikasi hubungan antar variabel, baik  

yang berlaku sebagai variabel independen maupun variabel 

dependennya. Penyusunan konsep determinan penggunaan pelayanan 

voluntary counseling and testing (VCT) oleh ibu rumah rumah tangga 

berisiko tinggi HIV positif di kabupaten Biak Numfor Papua, kedalam 

model kerangka konsep mengacu pada pandangan teori pemanfaatan 

pelayanan VCT yang dikembangkan oleh Lawrence (1991) yang 

merumuskan bahwa penggunaan pelayanan VCT berhubungan dengan 

variabel yang termasuk dalam kelompok “determinan” yakni : tingkat 

pengetahuan, sikap stigma dan diskriminasi serta mutu pelayanan.   

Adapun alasan memasukkan variabel tersebut kedalam model 

kerangka konsep diuraikan secara singkat sebagai berikut : 

a. Tingkat Pengetahuan. Tingkat pengetahuan adalah 

Pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan  

terjadi melalui panca indera manusia yakni indera penglihatan, 
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pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan 

merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan 

seseorang. Hasil telah jurnal memperlihatkan pengetahuan berhubungan 

dengan penggunaan pelayanan VCT seperti yang telah ditetapkan 

didalam tujuan penelitian.   

b. Sikap. Sikap Adalah kecenderungan untuk berpikir atau 

merasa dalam cara tertentu. Manifestasi sikap tidak dapat langsung 

dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang 

tertutup. Sikap belum merupakan sesuatu atau aktivitas akan tetapi 

merupakan predisposisi tindakan atau perilaku. Lebih lanjut dapat 

dijelaskan lagi bahwa sikap merupakan reaksi terhadap objek 

dilingkungan tertentu sebagai sebuah penghayatan terhadap objek. 

c. Stigma dan Diskriminasi. Dapat diartikan sebagai suatu 

sifat yang secara nyata mencemarkan seseorang dalam pandangan orang 

lain. Hal ini berarti bahwa orang akan melihat seseorang dan memiliki 

sikap yang negatif terhadap orang tersebut karena sifat atau karakteristik 

tertentu, sebagai contoh orang yang diketahui atau diduga mengidap HIV. 

Dari hasil telaah jurnal memperlihatkan bahwa rendahnya jumlah 

kunjungan ke pelayanan VCT dikarenakan adanya stigmatisasi dan 

diskriminasi terhadap ODHA.  

d. Mutu Pelayanan VCT. Adalah penampilan teknis (technical 

performance ) individu praktisi pelayanan kesehatan. Dalam perspektif 

yang lebih luas mutu pelayanan meliputi interaksi praktis medis dengan 
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pasien, kontribusi pasien dalam pelayanan, kenyamanan pelayanan, 

akses terhadap fasilitas pelayanan. 

Berdasarkan uraian review literatur seperti telah dikemukakan 

diatas, maka variable yang diteliti disusun dalam suatu model kerangka 

konsep sebagai berikut:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.  Kerangka Konsep penelitian 
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F. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis pada penelitian ini adalah : 

a. Terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan VCT dan HIV-AIDS 

dengan penggunaan pelayanan VCT. 

b. Terdapat hubungan antara sikap dengan penggunaan pelayanan 

VCT. 

c. Terdapat hubungan antara stigma dengan penggunaan pelayanan 

VCT.  

d. Terdapat hubungan antara diskriminasi dengan penggunaan 

pelayanan VCT.  

e. Terdapat hubungan antara mutu pelayanan VCT dengan  penggunaan 

pelayanan VCT. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan desain potong silang (Cross Sectional 

Study).  Desain ini dalam rangka mempelajari dinamika korelasi antara 

variabel independen dan variabel dependen yang berupa penggunaan 

pelayanan Voluntery Counseling and Testing (VCT), dengan model 

pendekatan poin of time, dimana variabel independen dan variabel 

dependen diobservasi sekaligus pada saat yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.  Langkah-langkah Cross Sectional Study 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di lokasi wilayah kerja Puskesmas 

Biak Kota yang merupakan lokasi yang berada di daerah perkotaan 

kabupaten Biak Numfor dimana prevalensi dengan kasus HIV-AIDS yang 

cukup tinggi dan telah memiliki layanan VCT. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari – Maret 2012. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah ibu rumah tangga berisiko 

tinggi HIV positif yang berdomisili di wilayah kerja Puskesmas Biak Kota.      

2. Sampel 

Sebagian ibu rumah tangga yang berisiko tinggi HIV positif yang 

berdomisili di wilayah kerja Puskesmas Biak Kota.    

3. Besar Sampel  

Pemilihan sampel dilakukan secara Random Sampling dengan 

teknik Propotional Stratified Random Sampling dengan kriteria : 

Ibu rumah tangga berisiko tinggi HIV positif bersedia menjadi 

responden dengan menandatangani Inform Consent. 

Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan rumus berikut : 
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Keterangan :  

n   : Besar sampel 

N  : Perkiraan besar populasi (219) 

Z  : Nilai standar deviasi normal (1,96) 

  : perkiraan proporsi (prevalens) efek yang akan diteliti (0,5) 

 : Tingkat ketelitian (0,05) 

 

 

 

 

 

 

4. Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

Propotional Stratified Random Sampling (secara acak stratifikasi). Strata 

sampel terdiri dari 2 kelompok yaitu :  



62 
 

kelompok yang pernah menggunakan layanan VCT di Puskesmas Biak 

Kota  (X1 = 88) dan yang belum pernah menggunakan layanan VCT (X2 = 

131), maka pengambilan besaran sampel dengan rumus :    

Menggunakan =      dan  Tidak Menggunakan =  

 

 

 

 

  Menggunakan VCT =  

  Tidak Menggunakan VCT =  

Langkah pertama dalam penentuan besar sampel dengan 

melakukan skrining ibu rumah tangga risiko tinggi HIV positif. Langkah 

kedua dilakukan sratafikasi ibu rumah tangga berisiko tinggi HIV positif 

dengan 2 kategori. Maka sampel yang akan diambil dari masing-masing 

strata tersebut adalah : n = 140 (yang pernah menggunakan layanan VCT 

= 56 dan yang belum menggunakan layanan VCT = 84. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari : 

1. Data Primer.  

Diperoleh dengan melalukan wawancara menggunakan kuesioner 

yang telah disusun berdasarkan tujuan penelitian, kemudian pertanyaan 

tersebut ditanyakan kepada responden. 

Keterangan :  X1 = Jumlah populasi yang menggunakan VCT 

  X2 = Jumlah populasi yang tidak menggunakan VCT 

    N = Jumlah total populasi 

     n = Jumlah sampel   
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2. Data Sekunder.  

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari hasil laporan 

kumulatif yang berasal dari Dinas Kesehatan, Puskesmas Biak Kota dan  

Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor. 

 

E. Definisi Operasional  Variabel Penelitian dan Kriteria Obyektif 

Untuk membatasi ruang lingkup atau variabel-variabel diamati 

atau diteliti perlu sekali diberi batasan untuk mengarahkan kepada 

pengukuran atau pengamatan terhadap variabel-variabel. 

1. Ibu Rumah Tangga Berisiko Tinggi HIV Positif 

Yang dimaksud dengan ibu rumah tangga berisiko tinggi HIV 

positif adalah ibu yang bekerja sebagai penjaja seks komersial dan atau 

Pekerja seks komersial yang terlokalisasi. 

2. Tingkat Pengetahuan 

Yang dimaksud dengan tingkat pengetahuan pada penelitian ini 

adalah pegetahuan ibu tentang manfaat palayanan VCT dan pengetahuan 

tentang penyakit HIV-AIDS, cara penularan HIV-AIDS, cara pencegahan 

HIV-AIDS. Untuk menilai tingkat pengetahuan terdiri dari pengetahauan 

tentang Klinik VCT yang terdiri dari 7 item pertanyaan dan 6 item 

pertanyaan tentang HIV-AIDS, dimana tiap item pertanyaan terdiri dari 

beberapa pilihan jawaban dengan tiap jawaban yang benar nilainya 1 

(satu) dan salah nilainya 0 (nol). Dari seluruh pertanyaan tentang 

pengetahuan VCT titik point terendah adalah 0 dan titik point tertinggi 
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adalah 24. Untuk pengetahuan HIV-AIDS titik point terendah adalah 0 dan 

titik point tertinggi adalah 25. 

Kriteria Obyektif : 

Tinggi :  

 

 

Rendah : 

 

3. Sikap 

Yang dimaksud sikap dalam penelitian ini adalah respon ibu 

terhadap penggunaan pelayanan VCT. Untuk menilai sikap dibuat 10 item 

pertanyaan yang terdiri dari 4 item pertanyaan negatif (1,3,5,8) dan 6 

pertanyaan positif (2,4,6,7,9,10) dengan 4 pilihan jawaban negatif yaitu : 

sangat setuju = 1, setuju = 2, kurang setuju = 3, dan tidak setuju = 4, dan 

pilihan jawaban positif yaitu : sangat setuju = 4, setuju =3, kurang setuju = 

2, dan tidak setuju = 1 

Kriteria Obyektif : 

Positif : 

 

 

Negatif :  

 

 

Apabila bobot nilai 60% atau lebih dari jumlah  total skor 

jawaban dari seluruh pertanyaan yang berhubungan dengan 

pengetahuan.  

 Apabila bobot nilai < 60% dari jumlah  total skor jawaban dari 

seluruh pertanyaan yang berhubungan dengan pengetahuan.  

 

Apabila bobot nilai 60% atau lebih dari jumlah  total skor 

jawaban dari seluruh pertanyaan yang berhubungan dengan 

sikap.  

 Apabila bobot nilai < 60% dari jumlah  total skor jawaban dari 

seluruh pertanyaan yang berhubungan dengan sikap.  
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4. Stigma  

Yang dimaksud dengan stigma dalam penelitian ini adalah suatu 

sifat yang secara nyata mencemarkan seseorang dalam pandangan 

oranglain atau bentuk prasangka yang mencemarkan atau menolak 

ODHA serta segala tindakan yang menyertainya. Untuk menilai stigma  

terhadap ODHA dilakukan dengan 5 item pertanyaan dengan 4 pilihan 

jawaban yaitu : sangat setuju = 4, setuju = 3, kurang setuju = 2, dan tidak 

setuju = 1 

Kriteria Obyektif : 

Ada Stigma : 

 

 

Tidak Ada Stigma : 

  

 

5. Diskriminasi 

Yang dimaksud dengan diskriminasi dalam penelitian ini adalah 

sebagai suatu tindakan yang membuat seseorang diperlakukan secara 

tidak wajar. Untuk diskriminasi ODHA dilakukan dengan 5 item pertanyaan 

dengan 4 pilihan jawaban yaitu : sangat setuju = 4, setuju = 3, kurang 

setuju = 2, dan tidak setuju = 1 

 

 

Apabila bobot nilai 60% atau lebih dari jumlah  total skor jawaban dari 

seluruh pertanyaan yang berhubungan dengan stigma.  

 

Apabila bobot nilai 60% atau lebih dari jumlah  total skor jawaban dari 

seluruh pertanyaan yang berhubungan dengan stigma. 
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Kriteria Obyektif : 

Ada Stigma dan Diskriminasi: 

 

 

Tidak Ada Stigma dan Diskriminasi: 

  

 

6. Mutu Pelayanan VCT 

Yang dimaksud dengan Mutu pelayanan dalam penelitian ini yang 

diukur adalah Assuance dan Empahty berhubungan dengan kualitas 

hubungan interpersonal antara petugas VCT dengan pengguna klinik 

VCT. Untuk menilai mutu pelayanan VCT dengan 15 item pertanyaan 

dengan 4 pilihan jawaban yaitu : Sangat Baik = 4 Baik = 3, kurang baik = 

2, dan tidak baik = 1. 

Kriteria Obyektif : 

Baik : 

 

 

Tidak Baik : 

 

 

 

 

Apabila bobot nilai 60% atau lebih dari jumlah  total skor jawaban 

dari seluruh pertanyaan yang berhubungan dengan mutu 

pelayanan VCT.  

 Apabila bobot nilai < 60% dari jumlah  total skor jawaban dari 

seluruh pertanyaan yang berhubungan dengan mutu 

pelayanan VCT.  

 

Apabila bobot nilai 60% atau lebih dari jumlah  total skor jawaban dari 

seluruh pertanyaan yang berhubungan dengan diskriminasi.  

 

Apabila bobot nilai 60% atau lebih dari jumlah  total skor jawaban dari 

seluruh pertanyaan yang berhubungan dengan diskriminasi.  
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7. Penggunaan Pelayanan VCT 

Yang dimaksud dengan penggunaan pelayanan VCT dalam 

penelitian ini adalah Ibu rumah tangga berisiko tinggi yang datang ke 

pelayanan VCT di rumah sakit umum daerah Biak Numfor untuk 

memeriksakan diri, konselor dalam pencegahan penularan dan 

pengobatan ARV. Untuk menilai penggunaan pelayanan VCT dengan 7 

item pertanyaan dengan berbagai pilihan jawaban dengan tiap jawaban 

yang benar nilainya 1 (satu) dan salah nilainya 0 (nol). 

Kriteria Obyektif : 

Menggunakan : 

 

 

Tidak menggunakan : 

 

 

 

 

F. Alat dan Cara Penelitian 

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan metode 

wawancara menggunakan kuesioner yang telah disediakan oleh peneliti. 

Beberapa pertanyaan dalam kuesioner ini diambil dari kuesioner standar 

yang telah dipublikasikan dan di modifikasi oleh peneliti disesuaikan 

dengan variabel penelitian.   

Apabila bobot nilai 60% atau lebih dari jumlah  total skor 

jawaban dari seluruh pertanyaan yang berhubungan 

dengan penggunaan pelayanan VCT.  

 Apabila bobot nilai < 60% dari jumlah  total skor 

jawaban dari seluruh pertanyaan yang 

berhubungan dengan penggunaan pelayanan 

VCT.  
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Pengumpulan data dibantu oleh 2 (dua) enumerator yang 

membantu peneliti untuk melakukan wawancara kepada responden. 

Sebelum dilakukan pengumpulan data, enumerator dilatih oleh peneliti 

agar dapat melakukan wawancara dengan cara yang benar dan 

mempunyai persepsi yang sama dengan peneliti sehingga akan 

didapatkan data yang diperlukan. 

Pengambilan data sekunder dilakukan untuk melengkapi 

kebutuhan data yang sesuai untuk keperluan penelitian.  

G. Teknik pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data dan analisis data penelitian menggunakan 

program Statistical Programme for Social Science (SPSS) versi 18.0.  

1. Teknik pengolahan data 

Proses pengolahan data ini dilakukan melalui tahap – tahap  

sebagai berikut :  

a. Editing (penyuntingan). Data yang terkumpul dilakukan 

pengecekan dan perbaikan kembali isi formulir atau kuesioner.  

b. Coding (pengkodean). Mengubah data berbentuk kalimat 

atau huruf menjadi data atau bilangan. Koding ini sangat berguna dalam 

memasukkan data ( entri data). 

c. Entri data/ processing (memasukan data). Data, yakni 

jawaban-jawaban dari masing-masing  responden yang dalam bentuk 

kode dimasukan kedalam program atau software komputer. 
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d. Cleaning (pembersihan data). Data dari setiap sumber data 

atau responden selesai dimasukkan dilakukan pengecekkan kembali 

untuk melihat kemungkinan-kemungkinan adanya kesalahan-kesalahan 

kode, ketidaklengkapan, dan sebagainya, kemudian dilakukan pembetulan 

atau koreksi.  

2. Teknik Analisa data  

Analisis data penelitian dilakukan untuk mempermudah 

interprestasi dan menguji hipotesis dengan cara: 

a. Analisis univariat. Analisis univariat dilakukan untuk 

menggambarkan variabel penelitian secara deskriptif dalam bentuk 

distribusi frekuensi. 

b. Analisis bivariat. Analisis bivariat dilakukan untuk 

mengetahui hubungan antar variabel  penelitian. Analisis menggunakan uji 

statistik chi square dengan selang kepercayaan 95 %. 

c. Analisis multivariat. Analisis multivariat dilakukan untuk 

mengetahui kekuatan hubungan antar beberapa variabel penelitian. 

Analisis dengan menggunakan statistik regresi linear berganda. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN 

 

1. Deskripsi lokasi penelitian  

Kabupaten Biak Numfor terletak di Teluk Cenderawasih pada titik 

0º21´-1º31´47 Lintang Selatan dan 134º47-136º48´ Bujur Timur dengan 

ketinggian 0-1.000 meter diatas permukaan laut. 

Kabupaten Biak Numfor merupakan kabupaten yang terletak di 

kepulauan dan terbentuk atas gugusan batuan karang yang senantiasa 

bergerak secara alami. 

Secara geografis kabupaten Biak Numfor memliki luas 4.010 km² 

dengan luas daratan 2.602,23 km², berbatasan dengan wilayah-wilayah 

sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan lautan pasifik, sebelah 

selatan berbatasan dengan selat yapen, sebelah timur dengan lautan 

pasifik dan sebelah barat berbatasan dengan selat womai.  

Kabupaten Biak Numfor memliki 17 puskesmas 45 puskesmas 

pembantu. Dari 17 puskesmas yang ada dikabupaten Biak Numfor hanya 

8 puskesmas yang memiliki pelayanan Voluntary Counseling and 

Treatmen (VCT) diantaranya puskesmas Biak Kota. Puskesmas Biak Kota 

terletak dilokasi perkotaan dengan lokasi wilayah kerja yang cukup luas. 
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Klinik pelayanan VCT yang ada di puskesmas-puskesmas dan 

rumah sakit di kabupaten Biak Numfor secara umum masih dibawah 

standar pelayanan minimal.  

2. Karateristik umum responden  

Jumlah responden dalam subjek penelitian ini sebanyak 140 ibu 

rumah tangga sebagai penjaja seks komersial dan atau wanita penjaja 

seks komersial yang berada di 6 tempat lokalisasi yang termasuk dalam 

wilayah kerja Puskesmas Biak kota. 

Karateristik umum responden yang dianggap berkontribusi 

terhadap variabel dependen yang sedang diamati dimana  Pada tahap ini 

dilakukan analisis univariat. Karateristik umum responden yang meliputi 

tingkat pendidikan, umur, tingkat pengetahuan VCT, tingkat pengetahuan 

HIV/AIDS, sikap, stigma, diskriminasi dan mutu pelayanan VCT yang 

disajikan pada tabel berikut ini : 

a. Tingkat Pendidikan. Tingkat pendidikan ibu adalah jenjang 

pendidikan formal yang telah ditamatkan ibu. Distribusi responden 

menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel. 1  Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan  di 

wilayah kerja Puskesmas Biak Kota Kabupaten Biak Numfor 

tahun 2013 

 

Tingkat Pendidikan n % 

SD 100 71,4 

SMP 33 23,6 

SMA 7 5,0 

Jumlah 140 100,0 

Sumber : data primer 

Tabel. 1 menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan  

tingkat pendidikan dari 140 orang yang tertinggi pada tingkat pendidikan 

SD dengan jumlah 100 orang (71,4%).  

b. Umur. Umur adalah lama hidup seseorang ibu yang dihitung 

berdasarkan ulang tahun terakhir yang dinyatakan dalam tahun.  Distribusi 

responden menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel. 2  Distribusi responden berdasarkan kelompok umur di wilayah 

kerja Puskesmas Biak Kota Kabupaten Biak Numfor tahun 

2013 

 

Umur (tahun) n % 

25 - 30 29 20,7 

31 - 35 34 24,3 

36 - 40 36 25,7 

41 - 45 32 22,9 

46 - 50 9 6,4 

Jumlah 140 100,0 

Sumber : data primer 
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Tabel. 2 menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan  

kelompok umur tertinggi pada kelompok umur 36 – 40 tahun dengan 

jumlah 36 orang (25,5%).   

c. Tingkat Pengetahuan VCT. Tingkat pengetahuan VCT 

adalah apa yang diketahui ibu tentang VCT. Distribusi responden menurut 

tingkat pengetahuan VCT dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel. 3  Distribusi responden berdasarkan tingkat pengetahuan VCT di 

wilayah kerja Puskesmas Biak Kota Kabupaten Biak Numfor 

tahun 2013 

 

Tingkat Pengetahuan 
VCT 

n % 

Rendah 33 23,6 

Tinggi 107 76,4 

Jumlah 140 100,0 

Sumber : data primer 

Tabel. 3 menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan 

tingkat pengetahuan VCT dari 140 orang tertinggi pada kelompok yang 

tingkat pengetahuannya VCT tinggi sebanyak 107 orang (76,4%).  

d. Tingkat Pengetahuan HIV-AIDS. Tingkat pengetahuan HIV-

AIDS adalah apa yang diketahui ibu tentang HIV-AIDS. Distribusi 

responden menurut tingkat pengetahuan HIV-AIDS dapat dilihat pada 

tabel berikut : 
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Tabel. 4  Distribusi responden berdasarkan tingkat pengetahuan 

HIV/AIDS di wilayah kerja Puskesmas Biak Kota Kabupaten 

Biak Numfor tahun 2013 

 

Tingkat Pengetahuan 
HIV/AIDS 

n % 

Rendah 21 15,0 

Tinggi 119 85,0 

Jumlah 140 100,0 

Sumber : data primer 

Tabel. 4 menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan 

tingkat pengetahuan HIV-AIDS dari 140 orang tertinggi pada kelompok 

yang tingkat pengetahuan HIV-AIDS tinggi sebanyak 119 orang (85%).  

e. Sikap. Sikap adalah reaksi atau respon ibu yang masih 

tertutup terhadap penggunaan pelayanan VCT. Distribusi responden 

menurut sikap ibu dalam penggunaan pelayanan VCT dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel. 5  Distribusi responden berdasarkan sikap penggunaan VCT di 

wilayah kerja Puskesmas Biak Kota Kabupaten Biak Numfor 

tahun 2013 

 

Sikap  n % 

Negatif 21 15,0 

Positif 119 85,0 

Jumlah 140 100,0 

Sumber : data primer 
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Tabel. 5 menunjukkan bahwa distribusi responden dari 140  orang 

dalam penggunaannya pelayanan VCT yang tertinggi pada kelompok ibu 

memiliki sikap positif sebanyak 119 orang (85%). 

f. Stigma. Stigma adalah suatu bentuk prasangka ibu yang 

akan mencemarkan atau menolak ibu dalam menggunakan pelayanan 

VCT. Distribusi responden menurut stigma ibu dalam penggunaan 

pelayanan VCT dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel. 6  Distribusi responden berdasarkan stigma di wilayah kerja 

Puskesmas Biak Kota Kabupaten Biak Numfor tahun 2013 

 

Stigma n % 

Ada 88 62,9 

Tidak ada 52 37,1 

Jumlah 140 100,0 

Sumber : data primer 

Tabel. 6 menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan 

stigma dari 140 orang  tertinggi pada kelompok ibu yang menyatakan 

adanya stigma sebanyak 88 orang (62,9%).  

g. Diskriminasi. Diskriminasi adalah suatu bentuk prasangka 

ibu terhadap suatu tindakan yang membuat seeorang diperlakukan secara 

tidak wajar dalam penggunaan pelayanan VCT. Distribusi responden 

menurut diskriminasi ibu dalam penggunaan pelayanan VCT dapat dilihat 

pada tabel berikut : 
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Tabel. 7  Distribusi responden berdasarkan diskriminasi di wilayah kerja 

Puskesmas Biak Kota Kabupaten Biak Numfor tahun 2013 

 

Diskriminasi n % 

Ada 71 50,7 

Tidak ada 69 49,3 

Jumlah 140 100,0 

Sumber : data primer 

Tabel. 7 menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan 

diskriminasi dari 140 orang tertinggi pada kelompok yang menyatakan 

adanya diskriminasi sebanyak 71 orang (50,7%). 

h. Mutu Pelayanan. Mutu pelayanan adalah kualitas hubungan 

interpersonal antara petugas atau konselor VCT dengan pengguna 

pelayanan VCT. Distribusi responden menurut mutu pelayanan dalam 

penggunaan pelayanan VCT dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel. 8  Distribusi responden berdasarkan mutu pelayanan di wilayah 

kerja Puskesmas Biak Kota Kabupaten Biak Numfor tahun 

2013 

 

Mutu Pelayanan 
VCT 

n % 

Tidak Baik   84 60,0 

Baik   56 40,0 

Jumlah 140 100,0 

Sumber : data primer 

Tabel. 8 menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan 

mutu pelayanan dari 140 orang tertinggi pada kelompok ibu yang 
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menyatakan mutu pelayanan tidak baik sebanyak sebanyak 86 responden 

(60,0%). 

i. Pengguna layanan VCT. Pengguna layanan VCT adalah 

tingkat penggunaan pelayanan VCT oleh ibu berisiko tinggi HIV positif. 

Distribusi responden menurut penggunaan layanan VCT dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel. 9  Distribusi responden berdasarkan pengguna layanan VCT di 

wilayah kerja Puskesmas Biak Kota Kabupaten Biak Numfor 

tahun 2013 

 

Penggunaan Layanan 
VCT 

n % 

Tidak Menggunakan 84 60,0 

Menggunakan 56 40,0 

Jumlah 140 100,0 

Sumber : data primer 

Tabel. 9 menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan 

pengguna layanan VCT dari 140 orang tertinggi pada kelompok ibu yang 

tidak  menggunakan sebanyak 84 orang (60%). 

3. Analisis tabulasi silang (Crosstabs) hubungan determinan 

dengan penggunaan layanan VCT.  

Pada tahap ini dilakukan analisis  variabel independen yang 

termasuk determinan yaitu tingkat pengetahuan VCT, tingkat pengetahuan 

HIV-AIDS, sikap, stigma, diskriminasi dan mutu layanan VCT yang 

berhubungan dengan variabel dependen yaitu penggunaan layanan VCT, 

yang dianalisis dengan uji statistik Crosstabs (tabulasi silang). Hasil uji 
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statistik  antara variabel independen dengan variabel dependen sebagai 

berikut : 

a. Hubungan tingkat pengetahuan VCT responden dengan 

penggunaan layanan VCT. Variabel tingkat pengetahuan VCT dalam 

penelitian ini  di bagi menjadi dua kategori yaitu rendah dan tinggi, hal ini 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

Tabel. 10  Hubungan tingkat pengetahuan VCT responden dengan 

penggunaan layanan VCT di wilayah kerja Puskesmas Biak 

Kota Kabupaten Biak Numfor tahun 2013 

 

Tingkat 

Pengetahuan 

VCT 

Penggunaan Layanan 
VCT 

Jumlah 
p 

Tidak 
Mengguna

kan 

 
Mengguna 

kan 

n % n % n % 

Rendah 32 97,0 1 3,0 33 100,0 

0.000 Tinggi 52 48,6 55 51,4 107 100,0 

Jumlah 84 40,0 56 60,0 140 100,0 

Sumber : data primer 

Tabel.10 memperlihatkan bahwa dari 33 orang yang tingkat 

pengetahuan VCT rendah tidak menggunakan layanan VCT sebanyak 32 

orang (97,0%). Sedangkan dari 107 orang yang tingkat pengetahuan 

tinggi terdapat 52 orang (48,6%) yang tidak menggunakan layanan VCT. 

Hal ini menunjukkan bahwa presentase yang tidak menggunakan layanan 

VCT lebih tinggi pada kelompok yang tingkat pengetahuan VCT rendah 

dibandingkan dengan yang tingkat pengetahuan VCT tinggi. Perbedaan ini 

secara statistik sangat-sangat signifikan (p<0,05), yang menunjukkan 
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adanya hubungan antara tingkat pengetahuan dengan penggunaan 

layanan VCT. 

b. Hubungan tingkat pengetahuan HIV-AIDS responden 

dengan penggunaan layanan VCT. Variabel tingkat pengetahuan HIV-

AIDS dalam penelitian ini  di bagi menjadi dua kategori yaitu rendah dan 

tinggi, hal ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

Tabel. 11  Hubungan tingkat pengetahuan HIV-AIDS responden dengan 

penggunaan layanan VCT di wilayah kerja Puskesmas Biak 

Kota Kabupaten Biak Numfor tahun 2013 

 

Tingkat 

Pengetahuan 

HIV-AIDS 

Penggunaan Layanan 

VCT 
Jumlah 

p 
Tidak 

Mengguna
kan 

 
Mengguna 

kan 

n % n % n % 

Rendah 20 95,2 1 4,8 21 100,0 

0,000 Tinggi 64 53,8 55 46,2 119 100,0 

Jumlah 84 60,0 56 40,0 140 100,0 

Sumber : data primer 

Tabel.11 memperlihatkan bahwa dari 32 orang yang tingkat 

pengetahuan HIV-AIDS rendah tidak menggunakan layanan VCT 

sebanyak 20 orang (95,2%). Sedangkan dari 119 orang yang tingkat 

pengetahuan HIV-AIDS tinggi  terdapat 64 orang (53,8%) yang tidak 

menggunakan layanan VCT. Hal ini menunjukkan bahwa presentase yang 

tidak menggunakan layanan VCT lebih tinggi pada kelompok yang tingkat 

pengetahuan HIV-AIDS rendah dibandingkan dengan yang tingkat 

pengetahuan HIV-AIDS tinggi. Perbedaan ini secara statistik sangat-
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sangat signifikan (p<0,05), yang menunjukkan adanya hubungan antara 

tingkat pengetahuan dengan penggunaan layanan VCT. 

c. Hubungan sikap responden dengan penggunaan 

pelayanan VCT.  Variabel sikap responden dalam penelitian ini  di bagi 

menjadi dua kategori yaitu negatif dan positif, hal ini dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

Tabel. 12  Hubungan sikap responden dengan penggunaan layanan 

VCT di wilayah kerja Puskesmas Biak Kota Kabupaten Biak 

Numfor tahun 2013 

 

Sikap  

Penggunaan Layanan  

VCT 
Jumlah 

p 
Tidak 

Mengguna 
kan 

 
Mengguna 

kan 

n % n % n % 

Negatif  18 85,7 3 14,3 21 100,0 

0,009 Positif  66 55,5 53 44,5 119 100,0 

Jumlah 84 60,0 56 40,0 140 100,0 

Sumber : data primer 

Tabel.12 memperlihatkan bahwa dari 21 orang yang bersikap 

negatif tidak menggunakan layanan VCT sebanyak 18 orang (85,7%). 

Sedangkan dari 119 orang yang bersikap positif terdapat 66 orang 

(55,5%) yang tidak menggunakan layanan VCT.Hal ini menunjukkan 

bahwa presentase yang tidak menggunakan layanan VCT lebih tinggi 

pada kelompok yang bersikap negatif dibandingkan dengan yang bersikap 

positif. Perbedaan ini secara statistik sangat signifikan (p<0,05), yang 
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menunjukkan adanya hubungan antara sikap dengan penggunaan 

layanan VCT. 

d. Hubungan stigma responden dengan penggunaan 

pelayanan VCT. Variabel stigma responden dalam penelitian ini  di bagi 

menjadi dua kategori yaitu ada stigma dan tidak ada stigma, hal ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

Tabel. 13  Hubungan stigma responden dengan penggunaan layanan 

VCT di wilayah kerja Puskesmas Biak Kota Kabupaten Biak 

Numfor tahun 2013 

 

Stigma  

Penggunaan Layanan  VCT 

Jumlah 
P 

Tidak 
Mengguna 

kan 

 
Mengguna 

kan 

n % n % n % 

 Ada 78 88,6 10 11,4 88 100,0 

0.000 Tidak Ada 6 11,5 46 88,5 52 100,0 

Jumlah 84 60,0 56 40,0 140 100,0 

Sumber : data primer 

Tabel.13 memperlihatkan bahwa dari 88 orang yang menyatakan 

ada stigma tidak menggunakan layanan VCT sebanyak 78 orang (88,6%). 

Sedangkan dari 52 orang yang menyatakan tidak ada stigma terdapat 6 

orang (11,5%) yang tidak menggunakan layanan VCT. Hal ini 

menunjukkan bahwa presentase yang tidak menggunakan layanan VCT 

lebih tinggi pada kelompok yang menyatakan ada stigma dibandingkan 

dengan yang menyatakan tidak ada stigma. Perbedaan ini secara statistik 
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sangat-sangat signifikan (p<0,05), yang menunjukkan adanya hubungan 

antara stigma dengan penggunaan layanan VCT. 

e. Hubungan diskriminasi responden dengan penggunaan 

pelayanan VCT. Variabel diskriminasi responden dalam penelitian ini  di 

bagi menjadi dua kategori yaitu ada diskriminasi dan tidak ada 

diskriminasi, hal ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

Tabel. 14  Hubungan diskriminasi responden dengan penggunaan 

layanan VCT di wilayah kerja Puskesmas Biak Kota 

Kabupaten Biak Numfor tahun 2013 

 

Diskriminasi  

Penggunaan Layanan  

VCT 
Jumlah 

p 
Tidak 

Mengguna 
kan 

 
Mengguna 

kan 

n % n % n % 

Ada 61 85,9 10 14,1 71 100,0 

0,000 Tidak ada 23 33,3 46 66,7 69 100,0 

Jumlah 84 60,0 56 40,0 140 100,0 

Sumber : data primer 

Tabel.14 memperlihatkan bahwa dari 71 orang yang menyatakan 

ada diskriminasi tidak menggunakan layanan VCT sebanyak 61 orang 

(85,9%). Sedangkan dari 69 orang yang menyatakan tidak ada 

diskriminasi terdapat 23 orang (33,3%) yang tidak menggunakan layanan 

VCT.Hal ini menunjukkan bahwa presentase yang tidak menggunakan 

layanan VCT lebih tinggi pada kelompok yang menyatakan ada 

diskriminasi dibandingkan dengan yang menyatakan tidak ada 

diskriminasi. Perbedaan ini secara statistik sangat-sangat signifikan 
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(p<0,05), yang menunjukkan adanya hubungan antara diskriminasi 

dengan penggunaan layanan VCT. 

f. Hubungan mutu layanan VCT dengan penggunaan 

pelayanan VCT. Variabel mutu pelayanan VCT dalam penelitian ini  di 

bagi menjadi dua kategori yaitu baik dan tidak baik, hal ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

Tabel. 15  Hubungan mutu layanan VCT dengan penggunaan 

pelayanan VCT di wilayah kerja Puskesmas Biak Kota 

Kabupaten Biak Numfor tahun 2013 

 

Mutu 

layanan VCT 

Penggunaan Layanan  

VCT 
Jumlah 

P 
Tidak 

Mengguna 
kan 

 
Mengguna 

kan 

n % n % n % 

Tidak Baik 83 99,0 1 1,0 84 100,0 

0.000 Baik 1 2,0 55 98,0 56 100,0 

Jumlah 84 60,0 56 40,0 140 100,0 

Sumber : data primer 

Tabel.15 memperlihatkan bahwa dari 84 orang yang menyatakan 

tidak baik mutu layanan VCT  tidak menggunakan layanan VCT sebanyak 

83 orang (99,0%). Sedangkan dari 56 orang yang menyatakan mutu 

layanan VCT Baik terdapat 1 orang (2,0%) yang tidak menggunakan 

layanan VCT. Hal ini menunjukkan bahwa presentase yang tidak 

menggunakan layanan VCT lebih tinggi pada kelompok yang menyatakan 

tidak baik mutu layanan dibandingkan dengan yang menyatakan mutu 

layanan VCT baik. Perbedaan ini secara statistik sangat-sangat signifikan 
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(p<0,05), yang menunjukkan adanya hubungan antara Mutu layanan VCT 

dengan penggunaan layanan VCT. 

4. Analisis  multivariat hubungan determinan dengan penggunaan 

pelayanan VCT. 

Pada tahap ini  dilakukan analisis  pengaruh determinan (tingkat 

pengetahuan VCT, tingkat pengetahuan VCT, sikap, stigma, diskriminasi 

dan mutu layanan VCT). Analisis ini menggunakan analisis regression 

linier berganda, dengan variabel dependen penggunaan pelayanan VCT. 

Hasil analisis yang dapat digambarkan sebagai berikut : 

Tabel. 16  Hubungan determinan dengan penggunaan pelayanan VCT 

di wilayah kerja Puskesmas Biak Kota Kabupaten Biak 

Numfor tahun 2013 

 

Variabel 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

p 
B 

Std. 
Error 

Beta 

(Constant) 1,867 0,136  0,000 

Tingkat 
pengetahuan 
VCT 

0,149 0,077 0,129 0,053 

Tingkat 
pengetahuan 
HIV-AIDs 

0,171 0,090 0,125 0,060 

Sikap 0,030 0,088 0,022 0,731 

Stigma -0,658 0,080 -0,649 0,000 

Diskriminasi -0,026 0,073 -0,026 0,728 

Mutu Layanan 
VCT 

0,192 0,058 0,185 0,001 

Sumber : data primer 
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Tabel 16 memperlihatkan bahwa variabel yang termasuk  

determinan  yang berhubungan penggunaan layanan VCT di puskesmas 

Biak Kota Kabupaten Biak Numfor provinsi Papua, memperlihatkan hasil 

uji regresi linier berganda dinilai melalui koefisien  betha yang 

terstandarisasi (Standardized Coeficients Betha), dimana ke enam 

variabel yaitu tingkat pengetahuan VCT, tingkat pengetahuan HIV-AIDS, 

sikap, stigma, diskriminasi dan mutu pelayanan VCT yang dimasukkan 

kedalam uji regresi linier berganda terdapat dua variabel independen yang 

memberikan pengaruh signifikan, yaitu sebagai berikut: 

1) Stigma, dengan nilai Betha (β) -0,649 p= 0,000 memberikan arti 

bahwa besarnya kontribusi atau hubungan stigma dengan 

penggunaan layanan VCT adalah 64,9%.  

2) Mutu pelayanan VCT, dengan nilai Betha (β) 0,185 p= 0,001 

memberikan arti bahwa besarnya kontribusi atau hubungan mutu 

pelayanan dengan penggunaan layanan VCT adalah 18,5% 

3) Dari dua determinan yang memberi hubungan signifikan dengan 

penggunaan layanan VCT di puskesmas Biak Kota Kabupaten Biak 

Numfor provinsi Papua, yakni stigma (64,9%), memberikan arti bahwa 

semakin banyak orang yang tidak memiliki prasangka terjadi stigma 

maka penggunaan layanan VCT juga akan meningkat.   

5. Resume perbadingan analisis bivariat dan multivariat  

Pada tahap ini dilakukan analisis perubahan yang terjadi pada 

analisis bivariat dan multivariat dengan melakukan perbandingan antara p 



86 
 

hasil analisis bivariat dengan p hasil analisis multivariat. Hasil resume 

yang dapat digambarkan sebagai berikut : 

Tabel. 17  Perbandingan hasil analisis bivariat dan multivariat          

 

Variabel p Bivariat p Multivariat 

Tingkat Pengetahuan VCT 0.000 0.053 

Tingkat Pengetahuan HIV-AIDS 0.000 0.060 

Sikap 
0.009 0.731 

Sigma 
0.000 0.000 

Diskriminasi 
0.000 0.728 

Mutu layanan VCT 
0.000 0.001 

Sumber : data primer 

Tabel 17 memperlihatkan hasil perbandingan antara analisis 

bivariat dan multivariat didapatkan adanya perubahan pada variabel 

tingkat pengetahuan VCT dan HIV-AIDS, sikap, diskriminasi serta mutu 

layanan VCT. Perbandingan yang paling besar terjadi pada variabel 

diskriminasi dari p=0.000 menjadi p=0.728 berubah menjadi tidak 

signifikan. Hasil perbandingan tersebut menunjukan bahwa yang 

berdasarkan hasil analisis bivariat terjadi signifikan tapi berdasarkan hasil 

analisis multivariat menjadi tidak signifikan, Hal ini disebabkan oleh faktor 

variabel lain yang dapat mepengaruhinya pada analisis multivariat. 
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B. PEMBAHASAN  

Kasus HIV-AIDS bukan merupakan persoalan lokal, tetapi 

merupakan ancaman serius terhadap pembangunan bangsa Indonesia 

secara nasional, dengan kata lain, upaya penanggulangan yang 

terpencar-pencar, terbatas dan tak terkoordinasi tidak akan mampu 

mengendalikan epidemi HIV-AIDS di Indonesia. Penularan dan 

penyebaran HIV-AIDS di propinsi Papua termasuk di kabupaten Biak 

Numfor sudah dalam tahap generalized epidemic atau kategori sangat 

rawan, dan bagaikan fenomena seperti gunung es, dimana saat ini kasus 

HIV-AIDS hanya terlihat permukaannya saja, sedangkan dibagian dasar 

justru lebih besar dan tidak tampak.  

Dari hasil penelitian berdasarkan karateristik responden 

berdasarkan tingkat pendidikan kelompok yang tertinggi pada tingkat 

pendidikan SD sebanyak 100 orang (71,4%). Hal ini secara langsung 

dapat mempengaruhi tingkat pemahaman respoden. Pendidikan dapat 

mempengaruhi seseorang,  termasuk  perilaku seseorang akan pola hidup 

terutama dalam memotivasi untuk sikap berperan. Pada umumnya makin 

tinggi pendidikan seseorang makin mudah menerima informasi. 

Berdasarkan kelompok umur yang tertinggi pada kelompok umur 36 – 40 

tahun sebanyak  36 orang (25,7%) dan dapat dikatakan pada kelompok 

dewasa tua. Hal ini dapat disebabkan pada usia dewasa tua, umumnya 

tekanan hidup makin meningkat, maka lebih dapat dimaklumi bila 

responden yang terbanyak pada usia lebih tua terhadap perilakunya, 
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meskipun perilaku tersebut sebenarnya belum tentu sesuai dengan kata 

hatinya. 

Hasil analisis keseluruhan variabel independen meliputi tingkat 

pengetahuan VCT dan HIV-AIDS menunjukkan hubungan signifikan 

dengan penggunaan layanan VCT, Hal ini dibuktikan melalui analisis 

statistik dengan menggunakan uji Chi-Square (Crosstabs) yang akan di 

uraikan sebagai berikut : 

Hubungan tingkat pengetahuan dengan VCT  dan HIV-AIDS 

dengan penggunaan layanan VCT dari hasil analisis presentase 

menunjukan bahwa presentase yang tidak menggunakan layanan VCT 

lebih tinggi pada kelompok yang tingkat pengetahuan VCT dan HIV-AIDS 

rendah dibandingkan dengan yang tingkat pengetahuan VCT dan HIV-

AIDS tinggi. Perbedaan ini secara statistik sangat-sangat signifikan 

(p<0,05), yang menunjukkan adanya hubungan antara tingkat 

pengetahuan dengan penggunaan layanan VCT. Hal ini menjelaskan 

bahwa semakin rendahnya tingkat pengetahuan tentang layanan VCT dan 

HIV-AIDS dapat menyebabkan rendahnya terhadap penggunaan layanan 

VCT, hal ini terbukti dengan dari hasil penelitian ditemukan permasalahan 

diantaranya responden mengatakan tidak mengetahui tempat beradaan 

layanan VCT yang berada di puskesmas, hal ketidaktauan responden 

dapat disebabkan karena klinik layanan VCT belum memiliki ruangan 

khusus melainkan masih tergabung dengan klinik pelayanan kesehatan  

lainnya. 
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Hasil penelitian diatas sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Getachew (2005) menemukan bahwa wanita yang memiliki 

pengetahuan yang lebih baik tentang VCT merupakan faktor partisipasi 

yang penting dalam   penerimaan VCT. Sedangkan menurut Zubairu, et.al 

(2006) juga menemukan bahwa pengetahuan merupakan faktor positif 

pencetus menggunakan pelayanan VCT. Abebaw, et.al (2006) 

menemukan bahwa pengetahuan yang baik tentang HIV, penularan ibu ke 

anak merupakan faktor tes HIV secara sukarela. Joseph M (2010) 

menemukan tingkat pengetahuan yang tinggi tentang HIV-AIDS 

merupakan faktor untuk melakukan tes HIV.  Oboh V.U, et.al (2010) 

menemukan bahwa pengetahuan yang tinggi tentang HIV-AIDS dan 

tentang layanan VCT merupakan faktor penerimaan layanan VCT. 

Demikian juga Edgar M.M, et.at (2011) menemukan bahwa tingkat 

pengetahuan tinggi menerima fasilitas VCT. Hasil penelitian teakhir oleh 

Tesfaye H.L, et.al (2012) menemukan bahwa tingkat pengetahuan lebih 

tinggi merupakan faktor positif dalam pemanfaatan VCT.   

Hubungan sikap dengan penggunaan layanan VCT dari hasil 

analisis presentase menunjukan bahwa yang tidak menggunakan layanan 

VCT lebih tinggi pada kelompok yang bersikap negatif dibandingkan 

dengan yang bersikap positif. Perbedaan ini secara statistik sangat 

signifikan (p<0,05), yang menunjukkan adanya hubungan antara sikap 

dengan penggunaan layanan VCT, hal ini menunjukkan bahwa responden 

masih rendah dalam menerima adanya layanan VCT. rendahnya 
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penerimaan terhadap layanan VCT dapat menyebabkan risiko 

penyebaran HIV-AIDS makin tinggi, karena makin tinggi penerimaan 

terhadap layanan VCT maka kelompok risiko tinggi HIV positif dapat 

diketahui apakah  dirinya dalam kategori HIV sero status atau sebaliknya, 

sehingga dapat mengurangi transmisi HIV kepada orang lain.  

Hasil penelitian diatas sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Getachew. W (2005) menemukan sikap merupakan faktor 

signifikan bahwa ibu hamil untuk menerima tes sukarela HIV dengan 

alasan untuk mengurangi risiko transmisi HIV ke anaknya. Sedangkan 

menurut Zubairu, et.al (2006) menemukan signifikan sikap untuk 

kesediaan melakukan VCT dengan alasan pengobatan, melindungi orang 

lain dari infeksi dan mencegah transmisi ibu ke anak. Demikian juga 

Abebaw, et.al (2006) menemukan sikap memiliki hubungan yang 

signifikan terrhadap VCT dan penerimaan tes HIV. Francis M.B, et.al 

(2008) menemukan signifikan sikap terhadap penggunaan VCT 

dikarenakan untuk mengetahui HIV sero-status dan karena rencana untuk 

menikah. Joseph,M (2010) juga menemukan sikap signifikan terhadap 

penggunaan VCT untuk mengetahui HIV sero-status, mendapatkan obat 

jika terinfeksi, mendapatkan konseling yang baik, dan menikmati 

kerahasiaan. Oboh V.U, et.al (2010) menemukan sikap signifikan terhadap 

penggunaan pelanyanan VCT disebabkan karena tingkat kesadaran yang 

tinggi akan transmisi HIV terutama pada ibu ke anak. Dari hasil studi 

Tesfaye H.L, et.al (2012) menemukan  sikap positif untuk menggunakan 
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pelanyanan VCT untuk mengetahui HIV sero-status dan perencanaan 

berkeluarga. 

Hubungan stigma dengan penggunaan layanan VCT dari hasil 

analisis presentase menunjukan bahwa yang tidak menggunakan layanan 

VCT lebih tinggi pada kelompok yang menyatakan ada stigma 

dibandingkan dengan yang menyatakan tidak ada stigma. Perbedaan ini 

secara statistik sangat-sangat signifikan (p<0,05), yang menunjukkan 

adanya hubungan antara stigma dengan penggunaan layanan VCT. hal ini 

dikarenakan bahwa stigma merupakan faktor prediktor sebagai 

penghalang terbesar dalam penolakan atau tidak menggunakan layanan 

VCT. Hal ini dapat menjadi dasar untuk menunjukkan bahwa  kebijakan 

yang bertujuan untuk meningkatkan peminatan untuk tes HIV melalui 

penggunaan layanan VCT harus mengambil mempertimbangkan peran 

dimensi-dimensi stigma sebagai faktor penting bersama dengan pengaruh 

penolakan sosial. Antistigma pada umumnya telah dikampayekan melalui 

media-media  massa akan kesadaran masyarakat terhadap orang yang 

hidup dengan HIV-AIDS. Namun berdasarkan hasil wawancara peneliti 

terhadap 140 ibu rumah tangga selain dari obyek penelitian dimasyarakat 

tentang stigma terhadap HIV-AIDS masih memperlihatkan adanya stigma 

dimasyarakat sebanyak 89 orang (63,6%). 

Hasil penelitian diatas sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Kalichman, et.al (2002) menemukan stigma menciptakan 

hambatan untuk pemanfaatan VCT dikarenakan persepsi negatif  
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terhadap ODHA, demikian juga Annemarie E, et.al (2008) menemukan 

adanya stigmatisasi yang kuat terhadap ODHA yang menjadi kendala 

utama atau hambatan dalam penyerapan pemanfaatan VCT, selain itu 

William Sambisa (2008) menemukan stigma merupakan faktor utama 

sebagai alasan yang sama sebagai hambatan penyerapan sukarela 

konseling dan testing (VCT), menurut leslie B, et.al (2010) menemukan 

ODHA tidak memanfaatkan pelayanan VCT takut adanya stigmatisasi 

terhadap diri, dan hasil penelitian Sean D.Y, et.al (2010) menemukan 

bahwa stigmatisasi terhadap ODHA menurunkan keinginan untuk 

memanfaatkan pelayanan VCT.  

Hubungan diskriminasi dengan penggunaan layanan VCT dari hasil 

analisis presentase menunjukan bahwa presentase yang tidak 

menggunakan layanan VCT lebih tinggi pada kelompok yang menyatakan 

ada diskriminasi dibandingkan dengan yang menyatakan tidak ada 

diskriminasi. Perbedaan ini secara statistik sangat-sangat signifikan 

(p<0,05), yang menunjukkan adanya hubungan antara diskriminasi 

dengan penggunaan layanan VCT. hal ini dikarenakan juga bahwa 

diskriminasi termasuk dalam faktor prediktor selain dari stigma untuk 

melakukan penolakan atau tidak memanfaatkan layanan VCT yang dapat 

menyebabkan terjadinya hambatan dalam upaya pencegahan, perawatan 

dan dukukungan terhadap orang berisiko tinggi HIV positip dan ODHA. 

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap 140 ibu rumah 

tangga selain dari obyek penelitian dimasyarakat tentang diskriminasi 
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terhadap HIV-AIDS masih memperlihatkan adanya diskriminasi 

dimasyarakat sebanyak 58 orang (41,4%). 

Hasil penelitian diatas sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Kalichman, et.al (2002) menemukan diskriminasi 

menciptakan hambatan untuk pemanfaatan VCT dikarenakan persepsi 

negatif terhadap ODHA, demikian juga Annemarie E, et.al (2008) 

menemukan adanya diskriminasi yang kuat terhadap ODHA yang menjadi 

kendala utama atau hambatan dalam penyerapan pemanfaatan VCT, 

menurut leslie B, et.al (2010) menemukan ODHA tidak memanfaatkan 

pelayanan VCT takut adanya diskriminasi terhadap diri 

Hubungan mutu dengan penggunaan layanan VCT dari hasil 

analisis presentase menunjukan bahwa presentase presentase yang tidak 

menggunakan layanan VCT lebih tinggi pada kelompok yang menyatakan 

tidak baik mutu layanan dibandingkan dengan yang menyatakan mutu 

layanan VCT baik. Perbedaan ini secara statistik signifikan (p<0,05), yang 

menunjukkan adanya hubungan antara Mutu layanan VCT dengan 

penggunaan layanan VCT. Hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah berhubungan dengan mutu layanan VCT yang 

berhubungan dengan hubungan interpersonal antara konselor dengan 

pengguna layanan VCT yang meliputi assuanse dan emphaty dimana 

kedua dimensi ini merupakan unsur terpenting dalam kepuasan klien 

dalam layanan VCT untuk menghindari persepsi pengguna layanan VCT 
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akan terjadinya stigma dan diskriminasi yang dapat menghambat untuk 

penolakan dalam penggunaan layanan VCT.  

Hasil penelitian diatas sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Francis M.B, et.al (2008) menemukan bahwa penngguna 

pelayanan VCT lebih baik untuk menggunakan pelanyanan VCT dengan 

memilih tempat lain dikarenakan agar identitas atau kerahasiaan tentang 

dirinya dapat terjaga. Sedangkan Joseph M (2010) menemukan tidak 

untuk  menggunakan pelayanan VCT dikarenakan untuk menjaga privasi 

dirinya. Sedangkan Oboh V.U, et.al (2010) menemukan masih adanya 

untuk tidak menggunakan pelanyanan VCT dengan alasan takut 

stigmatisasi. Dan hasil penelitian terakhir  Edgar M.M, et.at (2011) 

menemukan bahwa penolakan terhadap pelayanan VCT atau tidak 

menggunakan pelanyanan VCT dengan alasan khawatir terjadi 

diskriminasi.  

Dari hasil analisis statistik multivariat dari 5 variabel independen 

menunjukan bahwa 2 variabel sangat signifikan yaitu stigma dan mutu 

pelayanan. hal ini disebabkan karena stigma merupakan faktor prediktor 

sebagai penghalang terbesar dalam penolakan atau tidak menggunakan 

layanan VCT dan mutu pelayanan berhubungan dengan kepuasan klien 

dalam layanan VCT untuk menghindari persepsi pengguna layanan VCT, 

sehingga tidak terjadinya stigma dan diskriminasi yang dapat menghambat 

untuk penolakan dalam penggunaan layanan VCT. Perbedaan dari hasil 

analisis statistik bivariat dan multivariat dimana berdasar dari hasil bivariat 
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menunjukkan hubungan signifikan namun berdasarkan hasil analisis 

multivariat menjadi tidak signifikan, hal ini dapat disebabkan oleh faktor 

variabel lain yang dapat mempengaruhinya pada analisis multivariat 

sebagai contoh antara variabel pengetahuan dan variabel sikap,  

walaupun pengetahuannya tinggi namun sikap menunjukkan penolakan 

sehingga antara tingginya pengetahuan seseorang belum tentu 

mencerminkan sikap menerima terhadap sesuatu hal yang baru. 

Dampak dari hasil penelitiang ini yang terkait penggunaan layanan 

VCT oleh ibu rumah tangga berisiko HIV positif terhadap kesehatan 

reproduksi dan keluarga cukup jelas, karena layanan VCT di peruntukan 

sebagai pintu masuk untuk pencegahan ke seluruh layanan kesehatan 

HIV dan AIDS berkelanjutan. Program VCT dapat dilakukan berdasarkan 

kebutuhan klien dengan memberikan layanan dini dan memadai baik 

kepada mereka dengan HIV positif maupun negatif. Layanan ini termasuk 

pencegahan primer melalui konseling dan KIE (komunikasi, informasi dan 

edukasi) seperti pemahaman HIV, pencegahan penularan dari ibu ke anak 

(Prevention of Mother To Child Transmission – PMTCT). 

 

C. KETERBATAN PENELITIAN  

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah kueisioner tidak 

dilakukan kontrol kualitas yang meliputi uji validitas dan reliabilitas alat 

ukur. Hal ini dapat menyebabkan hasil pengukuran kurang begitu valid 

(sahi) dan handal (reabel).  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang determinan 

penggunaan pelayanan VCT oleh ibu rumah tangga berisiko HIV positif di 

wilayah kerja puskesmas Biak Kota kabupaten Biak Numfor dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Tingkat pengetahuan VCT dan HIV-AIDS berhubungan dengan 

penggunaan pelayanan VCT, dimana pengetahuan yang baik akan 

mempengaruhi untuk menggunakan pelayanan VCT.  

2. Sikap berhubungan dengan penggunaan pelayanan VCT, hal ini 

menunjukkan bahwa respon positif untuk menggunakan pelayanan 

VCT.  

3. Stigma berhubungan dengan penggunaan pelayanan VCT, ini 

menunjukkan tidak ada stigma akan mempengaruhi untuk 

mengunakan pelayanan VCT, namun sebaliknya bila ada stigma akan 

menurunkan penggunaan pelayanan VCT. 

4. Diskriminasi berhubungan dengan penggunaan pelayanan VCT, ini 

sangat berarti bahwa tidak adanya diskrminasi dapat mengurangi 

hambatan dalam penggunaan pelayanan VCT. 

5. Mutu pelayanan berhubungan dengan penggunaan pelayanan VCT, 

yang berarti bahwa mutu pelayanan terutama hubungan interpersonal 
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antara koselor dengan klien meningkat, maka akan meningkatkan 

penggunaan pelayanan VCT. 

 

B. Saran 

a. Bagi pemerintah daerah  

Berikut ini adalah saran yang dapat di kemukan bagi pemerintah 

daerah : 

1. Perlu adanya regulasi atau peraturan daerah (Perda) yang jelas oleh 

pemerintah daerah dalam penanggulangan HIV-AIDS, sehingga 

memudahkan dalam penjaringan penderita HIV-AIDS melalui 

pelayanan VCT dan PMTCT. 

2. Adanya dukungan yang konkrit dari pemerintah daerah berupa 

penganggaran yang jelas untuk penganggulangan dan penanganan 

penyebaran HIV-AIDS. 

b. Instansi terkait 

Berikut ini adalah saran yang dapat di kemukan bagi instansi 

terkait: 

1. Segera dibentuknya ruangan-ruangan khusus pelayanan VCT yang 

terpisah dan memadai sesuai dengan standar pelayanan minimal VCT 

di setiap puskesmas-puskemas dan rumah sakit untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan VCT dan untuk menjaga privasi setiap pengunjung 

yang datang ke pelayanan VCT. 
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2. Pelayanan PMTCT untuk segera digalakan di seluruh puskesmas-

puskemas dalam langkah mendeteksi dini dan mencegah penularan 

HIV-AIDS dari ibu hamil ke bayi yang sedang dikandungnya melalui 

pemeriksaan ANC.  

3. Perlu ditingkatkan lagi sistim pendampingan sebagai bagian dari 

tindak lanjut dalam langkah penanggulangan penyebaran HIV-AIDS 

terhadap penderita HIV positif. 
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Lampiran : 1 

 

 

MAGISTER KESEHATAN REPRODUKSI DAN KELUARGA 

PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 

PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN 

 

 

LEMBAR INFORMASI DAN PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

PENELITIAN 

 

 

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan adanya kegiatan penelitian tentang Determinan 

Penggunaan Pelayanan Voluntary Counseling And Testing (VCT) Oleh Ibu 

Rumah Tangga Berisiko Tinggi HIV Positif Di Kabupaten Biak Numfor, maka 

peneliti mohon kesediaan anda untuk menjadi responden kegiatan tersebut. 

Anda diminta kesediaannya untuk memberikan keterangan saat pengisian 

kuesioner. Identitas anda tidak akan dicantumkan dan dijaga kerahasiaannya. 

Apabila ada hal yang belum jelas, silahkan bertanya sebelumnya.  

Demikian, atas kesediaan anda Peneliti ucapkan terima kasih. 

 

Peneliti 

 

 

Sophian Aswar 

NIM : P1807211527 

 
 
 
 



105 
 

Lampiran : 2 

 
PERNYATAAN PERSETUJUAN 

 
 
 
 

Setelah mendapat informasi yang jelas tentang tujuan dan manfaat penelitian ini 

maka saya, 

Nama  : .................................... 

Umur   : .................................... 

Pendidikan   : .................................... 

Menyatakan setuju dan bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini dengan 

penuh kesadaran tanpa paksaan dari dan oleh siapapun. 

 

       Peneliti                     Biak, ..................... 2013 

 

 

 ( Sophian Aswar )              ( ................................... ) 

                                                                                                  ttd. Responden 
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Lampiran : 3 

 

Pengantar Pengisian Kuesioner 

 

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan 

judul Determinan Penggunaan Pelayanan Voluntary Counseling And Testing 

(VCT) Oleh Ibu Rumah Tangga Berisiko Tinggi HIV Positif Di Kabupaten Biak 

Numfor, maka peneliti mohon bantuan anda, mbak-mbak, kakak-kakak dan ibu-

ibu untuk mengisi daftar pertanyaan berikut. Jawaban mbak-mbak, kakak-kakak 

dan ibu-ibu merupakan sumbangan yang sangat berharga bagi peneliti dalam 

penelitian ini. 

Semua jawaban yang diberikan adalah benar, oleh karena itu jawablah 

semua pertanyaan secara jujur sesuai dengan kondisi dan pengalaman yang 

anda, mbak-mbak, kakak – kakak dan ibu-ibu ketahui, rasakan, dan alami 

sendiri. Identitas anda dan mbak-mbak, kakak-kakak dan ibu-ibu benar–benar di 

RAHASIAKAN sepenuhnya dan dilindungi. Oleh karena itu tidak perlu ragu–ragu 

memberikan jawaban secara jujur karena ini untuk mendukung studi peneliti 

sendiri. 

Demikian atas bantuan dan partisipasi yang tulus dari anda, mbak-mbak, 

kakak-kakak dan ibu-ibu, peneliti ucapkan terima kasih. 

 

Peneliti 

 

Sophian Aswar 

NIM : P1807211527 
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Lampiran : 4 

 

KUESIONER PENELITIAN 

DETERMINAN PENGGUNAAN PELAYANAN  VOLUNTARY 

COUNSELING And TESTING (VCT) OLEH PENDERITA HIV POSITIF 

PADA IBU RUMAH TANGGA DI KABUPATEN BIAK NUMFOR PAPUA 

 

 

 

 

 Nomor Responden  : [__][__][__] 

Tanggal Wawancara : [__][__]  [__][__]  [__][__][__][__] 

  

A. Karateristik Responden 

 

1.  Nama (Inisial Ibu) : 

2.  Umur :            Tahun 

3.  Tingkat Pendidikan  : 1. Tidak Sekolah                            

  2. Tidak Tamat SD                        

  3. Tamat SD 

  4. Tamat SMP 

  5. Tamat SMU 

  6. D3 

  7. S1 

  8. S2 

4.  Pekerjaan  : 1. Ibu Rumah Tangga (IRT)                            

  2. Wiraswasta                        

  3. Lain-lain ............................................... 

 

 

 

RAHASIA 

HAYA UNTUK 

PENELITIAN 
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B. Tingkat Pengetahuan  

Petunjuk: Beri tanda silang ( X ) pada jawaban pertayaan-pertanyaan dibawah 

ini sesuai dengan pendapat anda. Pilihan jawaban bisa lebih dari satu dan dan 

saudara tidak mengetahui boleh kosongkan atau tidak diberi tanda ( X ).    

a. Pengetahuan tentang Klinik VCT 

1. Apaka anda mengetahui telah ada klinik VCT di RSUD Biak? 

a. Tahu 

b. Tidak Tahu 

2. Apa yang anda ketahui tentang klinik VCT  ? (pilihan jawaban bisa lebih dari 

satu) 

a. Program untuk penanggulangan HIV-AIDS  

b. Program konseling dan tes sukarela  

c. Program kesehatan masyarakat untuk pencegahan HIV-AIDS secara 

gratis 

d. Strategi perencanaan untuk pengobatan dan perencanaan HIV-AIDS 

3. Dari manakah anda mengetahui tentang Klinik VCT  ? (pilihan jawaban bisa 

lebih dari satu) 

a. Radio/ televisi 

b. Teman  

c. Petugas kesehatan 

d. LSM/ Tokoh agama 

e. Keluarga/ orang tua 

4. Menurut anda dimana sajakah terdapat klinik VCT ? pilihan jawaban bisa 

lebih dari satu) 

a. Puskesmas 

b. Rumah Sakit 

5. Menurut anda apa yang menjadi kegunaan klinik VCT ? (pilihan jawaban 

bisa lebih dari satu) 

a. Mengubah perilaku  

b. Untuk mengetahui status seseorang positif HIV atau  tidak  

c. Memberikan info tentang HIV-AIDS  

d. Memberi pengetahuan/edukasi tentang cara penularan dan pencegahan 

HIV-AIDS 
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6. Menurut anda apa saja yang menjadi kegiatan dalam klinik VCT ? (pilihan 

jawaban bisa lebih dari satu) 

a. Konseling pra tes HIV  

b. Tes laboratorium (tes HIV)  

c. Konseling pasca tes  

d. Pengobatan dan perawatan 

7. Menurut anda siapa saja yang seharusnya yang menggunakan klinik VCT ? 

(pilihan jawaban bisa lebih dari satu) 

a. Wanita pekerja seks dan pelanggannya  

b. Waria dan pelanggannya  

c. Pengguna Narkoba atau Jarum suntik yang sama 

d. Orang-orang yang bekerja ditempat yang sering berinteraksi dengan 

penderita HIV-AIDS  

 

b. Pengetahuan tentang HIV- AIDS 

1. Menurut anda apa HIV-AIDS itu? (pilihan jawaban bisa lebih dari satu) 

a. Penyakit yang menyebabkan daya tahan tubuh menurun. 

b. Penyakit yang belum bisa disembuhkan. 

c. Penyakit yang dapat mengenai semua umur. 

d. Penyakit yang dapat menular kepada siapa saja. 

2. Dari mana anda mengetahui HIV-AIDS? (pilihan jawaban bisa lebih dari 

satu) 

a. Radio/ televisi 

b. Teman  

c. Petugas kesehatan 

d. LSM/ Tokoh agama 

e. Keluarga/ orang tua 
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3. Menurut anda tanda dan gejala HIV-AIDS? (pilihan jawaban bisa lebih dari 

satu) 

a. Demam (panas dingin) 

b. Berat badan menurun 

c. Diare tidak sembuh-sembuh 

d. Batuk-batuk 

e. Sariawan pada mulut. 

4. Virus HIV terdapat dalam….. ? (pilihan jawaban bisa lebih dari satu). 

a. Darah 

b. Cairan alat kelamin wanita 

c. Air mani  

5. Cara apa saja yang dapat menularkan HIV? (pilihan jawaban bisa lebih dari 

satu) 

a. Hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan.  

b. Dari ibu pengidap HIV ke bayinya. 

c. Transfusi darah / donor darah dari penderita HIV. 

d. Pemakaian jarum suntik bekas penderita HIV. 

6. Cara untuk mencegah terinfeksi HIV ? (pilihan jawaban bisa lebih dari satu) 

a. Tidak melakukan hubungan seksual. 

b. Hanya berhubungan seks dengan satu pasangan yang setia. 

c. Menggunakan kondom  saat berhubungan seksual 

d. Tidak menggunakan jarum suntik yang  sama secara bergantian. 

 

C. Sikap 

Petunjuk : Berikanlah tanda silang ( X ) pada salah satu jawaban yang paling 

tepat pada setiap penyataan-penyataan dibawah ini.  

1. Menurut anda  klinik VCT merupakan sarana kesehatan yang tidak tepat 

untuk mengetahui tentang masalah HIV-AIDS ? 

a. Sangat Setuju  b.  Setuju          c. Kurang setuju  d.Tidak setuju 

2. Menurut anda orang yang berisiko tinggi  terkena HIV-AIDS harus 

memeriksakan diri di klinik VCT ? 

a. Sangat Setuju  b.  Setuju          c. Kurang setuju  d.Tidak setuju 
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3. Menurut anda penderita HIV-AIDS tidak harus selalu memeriksakan diri di 

klinik VCT ? 

a. Sangat Setuju  b.  Setuju            c. Kurang setuju  d.Tidak setuju 

4. Menurut anda orang yang berisiko tinggi terkena HIV dan  penderita AIDS 

memeriksakan diri di klinik VCT harus secara kesadaran diri tanpa di suruh 

atau di paksa ? 

a. Sangat Setuju  b.  Setuju          c. Kurang setuju  d.Tidak setuju 

5. Menurut anda bahwa melakukan pemeriksaan diklinik VCT tidak bermanfaat 

bagi orang berisiko HIV dan penderita HIV-AIDS ?  

a. Sangat Setuju  b.  Setuju          c. Kurang setuju  d.Tidak setuju 

6. Menurut anda pengobatan HIV-AIDS hanya dapat diperoleh di klinik VCT ? 

a. Sangat Setuju  b.  Setuju          c. Kurang setuju  d.Tidak setuju 

7. Menurut anda virus HIV dapat membuat tubuh mudah terinfeksi penyakit ? 

a. Sangat Setuju  b.  Setuju          c. Kurang setuju  d.Tidak setuju 

8. Menurut anda virus  HIV-AIDS tidak dapat menurunkan kekebalan tubuh ? 

a. Sangat Setuju  b.  Setuju          c. Kurang setuju d.Tidak setuju 

9. Menurut anda HIV-AIDS tidak bisa disembuhkan ? 

a. Sangat Setuju  b.  Setuju          c. Kurang setuju d.Tidak setuju 

10. Menurut anda virus HIV dapat ditularkan melalui hubungan seks, tranfusi 

darah, jarum suntik dan ibu hamil dengan HIV ke bayinya ? 

a. Sangat Setuju  b.  Setuju          c. Kurang setuju d.Tidak setuju 

 

D. Stigma dan Diskriminasi 

a. Stigma 

Petunjuk : Berikanlah tanda silang ( X ) pada salah satu jawaban yang anda 

anggap paling tepat pada setiap pertanyaan-pertanyaan dibawah ini. 

1. Apakah menurut  anda seseorang dengan status penderita HIV-AIDS akan 

di cap buruk terkena penyakit karena kutukan dari tuhan ? 

a. Sangat Setuju  b.  Setuju           c. Kurang setuju  d.Tidak setuju 
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Berikan Alasan  : 

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

2. Apakah menurut anda seseorang dengan status penderita HIV-AIDS akan di 

cap buruk sebagai orang yang tingkah laku/ perilaku yang buruk ? 

a. Sangat Setuju  b.  Setuju          c. Kurang setuju  d.Tidak setuju 

Berikan Contoh : 

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

3. Apakah menurut  Anda seseorang dengan status HIV-AIDS akan dicap 

buruk sebagai pembawa penyakit menular? 

a. Sangat Setuju  b.  Setuju          c. Kurang setuju  d.Tidak setuju 

Berikan Contoh : 

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

4. Apakah menurut  Anda seseorang dengan status HIV-AIDS akan merasa 

cemas/ kekuatiran (ketakutan) dalam menjalani kehidupan ?  

a. Sangat Setuju  b.  Setuju         c. Kurang setuju  d.Tidak setuju 

Berikan Alasan : 

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

5. Apakah menurut  Anda seseorang dengan status HIV-AIDS memiliki 

perasaan minder/ rendah diri ? 

a. Sangat Setuju  b.  Setuju         c. Kurang setuju d.Tidak setuju 

Berikan Alasan : 

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 
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b. Diskriminasi 

1. Apakah menurut  Anda seseorang dengan status HIV-AIDS akan mengalami 

ejekan/ dihina dan dilecehkan ? 

a. Sangat Setuju  b.  Setuju          c. Kurang setuju  d.Tidak setuju 

Berikan Alasan : 

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

2. Apakah menurut  Anda seseorang dengan status HIV-AIDS akan mengalami 

perlakuan yang berbeda dengan orang lain seperti penolakan, diabaikan, 

dicuekin bila berobat ? 

a. Sangat Setuju  b.  Setuju          c. Kurang setuju  d.Tidak setuju 

Berikan Contoh : 

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

3. Apakah menurut anda seseorang yang telah diketahui dengan status HIV-

AIDS oleh keluarga/ orang tua/suami akan mendapat perlakuan buruk 

seperti ditinggalkan/ dijauhi ? 

a. Sangat Setuju  b.  Setuju           c. Kurang setuju  d.Tidak setuju 

Berikan Contoh : 

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

4. Apakah menurut  Anda seseorang dengan status HIV-AIDS akan mengalami 

perlakuan buruk dengan barang-barang yang digunakan oleh orang dengan 

HIV-AIDS akan dipisah untuk tidak digunakan oleh orang lain ? 

a. Sangat Setuju  b.  Setuju          c. Kurang setuju  d.Tidak setuju 

Berikan Contoh : 

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

5. Apakah menurut  Anda seseorang dengan status HIV-AIDS harus 

menceritakan keadaannya  pada keluarga, orang tua dan suami ? 

a. Sangat Setuju  b.  Setuju         c. Kurang setuju d.Tidak setuju 



114 
 

Berikan Alasan : 

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 

E. Penggunaan layanan VCT 

Petunjuk : Berikanlah tanda silang ( X ) pada salah satu jawaban yang paling 

tepat pada setiap penyataan-penyataan dibawah ini. 

1. Apakah Anda sudah mengunjungi Klinik VCT di rumah sakit?  

a. Sudah     

b. Tidak  

Bila jawaban “Sudah” pertanyaan dilanjutkan ke pertanyaan Nomor. 4  

2. Apakah anda tahu bahwa layanan VCT itu gratis/ tidak di minta bayaran ? 

a. Ya     

b. Tidak  

3. Apakah anda keinginan atau niat untuk datang ke klinik VCT dirumah sakit ? 

a. Ya     

b.  Tidak  

Bila “Tidak” berikan Alasan : 

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

4. Sudah berapa kali Anda mengunjungi Klinik VCT di rumah sakit ?  

Jawab :  .......………………….......................................…………………………  

5. Pelayanan apa yang diberikan di klinik VCT ? 

a. Konseling     

b. Pengobatan  

c. Lainnya .....……………………………………………….................................. 

6. Siapakah yang mendorong Anda untuk datang ke Klinik VCT di rumah sakit? 

a. Keluarga  

b.  Teman  

c. Petugas kesehatan 

d. Tokoh agama 

e. Diri Sendiri  
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7. Apakah Anda akan tetap memanfaatkan Klinik VCT di rumah sakit untuk 

seterusnya?  

a. Ya  

b.  Tidak  

Bila “Tidak” berikan Alasan : 

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

F. Mutu Pelayanan VCT 

a. Untuk yang telah menggunakan klinik VCT 

Petunjuk : Berikan tanda silang( X ) pada salah satu jawaban yang paling 

tepat menurut anda (Sesuai pengalaman anda) pada setiap penyataan-

penyataan dibawah ini. 

1. Bagaimana sikap petugas  pada saat anda datang pertama kali ke klinik VCT 

? 

a.  Sangat Baik             b. Baik            c. Kurang baik           d.  Tidak baik  

Alasan: 

……….......…………………………………………………………………………. 

.......................................................................................................................... 

2. Bagaimana informasi yang diberikan Konselor sebelum  testing?  

a.  Sangat Baik              b. Baik         c. Kurang baik           d.  Tidak baik  

Alasan: 

………….......………………………………………………………………………. 

.......................................................................................................................... 

3. Bagaimana informasi yang diberikan konselor seputar prosedur tes? 

a.  Sangat Baik              b. Baik         c. Kurang baik           d.  Tidak baik  

Alasan: 

…………….......……………………………………………………………………. 

.......................................................................................................................... 
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4. Bagaimana informasi yang diberikan konselor seputar pengelolaan diri 

dalam menghadapi hasil tes?  

a. Sangat Baik              b. Baik         c. Kurang baik           d.  Tidak baik  

Alasan: 

...……………………………………………………………………………………. 

.......................................................................................................................... 

5. Bagaimana penjelasan yang diberikan konselor dalam menjalani hidup di 

masa depan?  

a.  Sangat Baik              b. Baik         c. Kurang baik           d.  Tidak baik  

Alasan: 

.......…………………………………………………………………………………. 

.......................................................................................................................... 

6. Bagaimana penguatan yang diberikan konselor atas keputusan yang anda 

ambil Untuk tes atau tidak ? 

a. Sangat Baik             b. Baik         c. Kurang baik           d.  Tidak baik  

Alasan:  

..............……………………………………………………………………………. 

.......................................................................................................................... 

7. Bagaimana konseling yang diberikan konselor tentang seks yang aman? 

a.  Sangat Baik            b. Baik         c. Kurang baik           d.  Tidak baik 

Alasan: 

………………………………......…………………………….………….......……. 

......................................................................................................................... 

8. Sebelum menjalani tes, bagaimana penjelasan konselor tentang informed 

consent? 

a.  Sangat Baik                b. Baik         c. Kurang baik           d.  Tidak 

baik Alasan: 

……………….......…………………………………………………………........…. 

.......................................................................................................................... 
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9. Bagaimana dengan kesempatan yang diberikan konselor untuk 

menyampaikan keluhan yang anda rasakan? 

a.  Sangat Baik              b. Baik         c. Kurang baik           d.  Tidak baik 

Alasan: 

……………….......…………………………………………………………………. 

.......................................................................................................................... 

10. Bagaimana tanggapan anda dengan kemampuan Konselor dalam menjalin 

hubungan yang baik dengan anda? 

a.  Sangat Baik              b. Baik         c. Kurang baik           d.  Tidak baik  

Alasan: 

…………………......………………………………………………………….......... 

.......................................................................................................................... 

11. Menurut anda, bagaimana Konselor dalam menjaga kerahasiaan status 

anda? 

a.  Sangat Baik              b. Baik         c. Kurang baik           d.  Tidak baik 

Alasan: 

……………......…………………………………………………………………….. 

.......................................................................................................................... 

12. Bagaimana cara penyampaian hasil tes yang dilakukan oleh konselor atau 

petugas kesehatan yang lain?  

a.  Sangat Baik              b. Baik         c. Kurang baik           d.  Tidak baik 

Alasan: 

……….......………………………………………………………………………..... 

.......................................................................................................................... 

13. Bagaimana dengan bantuan Konselor dalam membantu anda untuk 

beradaptasi dengan kondisi anda?  

a.  Sangat Baik              b. Baik         c. Kurang baik           d.  Tidak baik  

Alasan: 

.............................................................………………………………………….. 

......................................................................................................................... 
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14. Bagaimana kemampuan konselor untuk menangani emosi anda ketika anda 

mengetahui hasil tes?  

a.  Sangat Baik              b. Baik         c. Kurang baik           d.  Tidak baik 

Alasan: 

……………………………………………………………………………………..... 

.......................................................................................................................... 

15. Bagaimana peran konselor dalam memberikan dukungan berupa saran-

saran kesehatan dalam menjalani hidup?  

a.  Sangat Baik              b. Baik         c. Kurang baik           d.  Tidak baik 

Alasan: 

……………………………………......…………………………………………….. 

.......................................................................................................................... 

 

b. Untuk yang belum menggunakan klinik VCT 

Petunjuk : Berikan tanda silang( X ) pada salah satu jawaban yang paling 

tepat menurut anda (Sesuai yang anda ketahui) pada setiap penyataan-

penyataan dibawah ini. 

1. Apakah anda pernah mendengar/ mengetahui bagaimana sikap petugas  

pada saat anda datang pertama kali ke klinik VCT ? 

a.  Sangat Baik              b. Baik         c. Kurang baik           d.  Tidak baik  

Alasan: 

………………..............……………………………………………………………. 

.......................................................................................................................... 

2. Apakah anda pernah mendengar/ mengetahui bagaimana informasi yang 

diberikan Konselor sebelum  testing?  

a.  Sangat Baik             b. Baik         c. Kurang baik           d.  Tidak baik  

Alasan: 

………….......………………………………………………………………………. 

.......................................................................................................................... 
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3. Apakah anda pernah mendengar/ mengetahui  bagaimana informasi yang 

diberikan konselor seputar prosedur tes? 

a.  Sangat Baik           b. Baik         c. Kurang baik           d.  Tidak baik  

Alasan: 

….......………………………………………………………………………………. 

.......................................................................................................................... 

4. Apakah anda pernah mendengar/ mengetahui  bagaimana informasi yang 

diberikan konselor seputar pengelolaan diri dalam menghadapi hasil tes?  

b. Sangat Baik              b. Baik         c. Kurang baik           d.  Tidak baik  

Alasan: 

.......…………………………………………………………………………………. 

.......................................................................................................................... 

5. Apakah anda pernah mendengar/ mengetahui  bagaimana penjelasan yang 

diberikan konselor dalam menjalani hidup di masa depan?  

a.  Sangat Baik              b. Baik         c. Kurang baik           d.  Tidak baik  

Alasan: 

......…………………………………………………………………………………. 

.......................................................................................................................... 

6. Apakah anda pernah mendengar/ mengetahui  bagaimana penguatan yang 

diberikan konselor atas keputusan yang anda ambil Untuk tes atau tidak ? 

b. Sangat Baik              b. Baik         c. Kurang baik           d.  Tidak baik  

Alasan:  

..............……………………………………………………………………………. 

.......................................................................................................................... 

7. Apakah anda pernah mendengar/ mengetahui  bagaimana konseling yang 

diberikan konselor tentang seks yang aman? 

a.  Sangat Baik              b. Baik         c. Kurang baik           d.  Tidak baik 

Alasan: 

……......……………………………………………………….………….......……. 

.......................................................................................................................... 
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8. Apakah anda pernah mendengar/ mengetahui  sebelum menjalani tes, 

bagaimana penjelasan konselor tentang informed consent? 

a.  Sangat Baik              b. Baik         c. Kurang baik           d.  Tidak baik 

Alasan: 

………………..........………………………………………………………........…. 

.......................................................................................................................... 

9. Apakah anda pernah mendengar/ mengetahui  bagaimana dengan 

kesempatan yang diberikan konselor untuk menyampaikan keluhan yang 

anda rasakan? 

a.  Sangat Baik              b. Baik         c. Kurang baik           d.  Tidak baik 

Alasan: 

………………….......…....…………………………………………………………. 

.......................................................................................................................... 

10. Apakah anda pernah mendengar/ mengetahui  Bagaimana tanggapan anda 

dengan kemampuan Konselor dalam menjalin hubungan yang baik dengan 

anda? 

a.  Sangat Baik              b. Baik         c. Kurang baik           d.  Tidak baik  

Alasan: 

………..........……………………………………………………………………..... 

.......................................................................................................................... 

11. Apakah anda pernah mendengar/ mengetahui  bagaimana Konselor dalam 

menjaga kerahasiaan status anda? 

a.  Sangat Baik              b. Baik         c. Kurang baik           d.  Tidak baik 

Alasan: 

……………....…......……………………………………………………………….. 

.......................................................................................................................... 

12. Apakah anda pernah mendengar/ mengetahui  bagaimana cara 

penyampaian hasil tes yang dilakukan oleh konselor atau petugas kesehatan 

yang lain?  

a.  Sangat Baik              b. Baik         c. Kurang baik           d.  Tidak baik 

Alasan: 

……………..........………………………………………………………………….. 

.......................................................................................................................... 
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13. Apakah anda pernah mendengar/ mengetahui  bagaimana dengan bantuan 

Konselor dalam membantu anda untuk beradaptasi dengan kondisi anda?  

a.  Sangat Baik              b. Baik         c. Kurang baik           d.  Tidak baik 

Alasan: 

……………………………..........………………………………………………….. 

.......................................................................................................................... 

14. Apakah anda pernah mendengar/ mengetahui  bagaimana kemampuan 

konselor untuk menangani emosi anda ketika anda mengetahui hasil tes?  

a.  Sangat Baik              b. Baik         c. Kurang baik           d.  Tidak baik 

Alasan: 

……………..........………………………………………………………………….. 

.......................................................................................................................... 

15. Apakah anda pernah mendengar/ mengetahui  bagaimana peran konselor 

dalam memberikan dukungan berupa saran-saran kesehatan dalam 

menjalani hidup?  

a.  Sangat Baik              b. Baik         c. Kurang baik           d.  Tidak baik 

Alasan: 

……………………………......…………………………………………………….. 

.......................................................................................................................... 
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Lampiran : 6 

 
Hasil Analisis Statistik 

Frequencies 
 

kelompok umur 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 25 - 30 29 20,7 20,7 20,7 

31 - 35 34 24,3 24,3 45,0 

36 - 40 36 25,7 25,7 70,7 

41 - 45 32 22,9 22,9 93,6 

46 - 50 9 6,4 6,4 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

tingkat pendidikan  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tamat SD 100 71,4 71,4 71,4 

tamat SMP 33 23,6 23,6 95,0 

tamat SMU 7 5,0 5,0 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

tingkat pengetahuan VCT 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tinggi 107 76,4 76,4 76,4 

rendah 33 23,6 23,6 100,0 

Total 140 100,0 100,0  
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tingkat pengetahuan HIV/AIDS 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tinggi 119 85,0 85,0 85,0 

rendah 21 15,0 15,0 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

sikap penggunaan VCT 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Positip 119 85,0 85,0 85,0 

Negatif 21 15,0 15,0 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

stigma ODHA 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ada stigma 88 62,9 62,9 62,9 

tidak ada stigma 52 37,1 37,1 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

Stigma Masyarakat 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ada Stigma 89 63,6 63,6 63,6 

Tidak Ada Stigma 51 36,4 36,4 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

diskriminasi ODHA 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ada diskriminasi 71 50,7 50,7 50,7 

tidak ada diskriminasi 69 49,3 49,3 100,0 

Total 140 100,0 100,0  
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Diskriminasi Masyarakat 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ada Diskriminasi 58 41,4 41,4 41,4 

Tidak Ada Diskriminasi 82 58,6 58,6 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

 

 

mutu pelayanan VCT 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baik 56 40,0 40,0 40,0 

Tidak Baik 84 60,0 60,0 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

 

penggunaan pelayanan VCT 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid menggunakan 56 40,0 40,0 40,0 

tidak menggunakan 84 60,0 60,0 100,0 

Total 140 100,0 100,0  
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Crosstabs 
 

tingkat pengetahuan VCT * penggunaan pelayanan VCT  

 

penggunaan pelayanan VCT 

Total menggunakan 

tidak 

menggunakan 

tingkat 

pengetahuan 

VCT 

tinggi Count 55 52 107 

% within tingkat 

pengetahuan 

VCT 

51,4% 48,6% 100,0% 

rendah Count 1 32 33 

% within tingkat 

pengetahuan 

VCT 

3,0% 97,0% 100,0% 

Total Count 56 84 140 

% within tingkat 

pengetahuan 

VCT 

40,0% 60,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 24,589
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 22,615 1 ,000   

Likelihood Ratio 31,231 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

24,413 1 ,000 
  

N of Valid Cases 140     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,20. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Risk Estimate 

 
Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for tingkat pengetahuan VCT (tinggi / 

rendah) 

33,846 4,462 256,713 

For cohort penggunaan pelayanan VCT = menggunakan 16,963 2,440 117,899 

For cohort penggunaan pelayanan VCT = tidak 

menggunakan 

,501 ,409 ,615 

N of Valid Cases 140   

 

tingkat pengetahuan HIV/AIDS * penggunaan pelayanan VCT  

 

penggunaan pelayanan VCT 

Total menggunakan 

tidak 

menggunakan 

tingkat 

pengetahuan 

HIV/AIDS 

tinggi Count 55 64 119 

% within tingkat 

pengetahuan 

HIV/AIDS 

46,2% 53,8% 100,0% 

renda

h 

Count 1 20 21 

% within tingkat 

pengetahuan 

HIV/AIDS 

4,8% 95,2% 100,0% 

Total Count 56 84 140 

% within tingkat 

pengetahuan 

HIV/AIDS 

40,0% 60,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 12,782
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 11,113 1 ,001   

Likelihood Ratio 16,115 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

12,691 1 ,000 
  

N of Valid Cases 140     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,40. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 
Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for tingkat pengetahuan HIV/AIDS (tinggi 

/ rendah) 

17,188 2,234 132,241 

For cohort penggunaan pelayanan VCT = 

menggunakan 

9,706 1,419 66,371 

For cohort penggunaan pelayanan VCT = tidak 

menggunakan 

,565 ,466 ,684 

N of Valid Cases 140   

 

sikap penggunaan VCT * penggunaan pelayanan VCT  

 
penggunaan pelayanan VCT 

Total menggunakan 

tidak 

menggunakan 

sikap 

penggunaan 

VCT 

Positip Count 53 66 119 

% within sikap 

penggunaan VCT 

44,5% 55,5% 100,0% 

Negatif Count 3 18 21 

% within sikap 

penggunaan VCT 

14,3% 85,7% 100,0% 

Total Count 56 84 140 

% within sikap 

penggunaan VCT 

40,0% 60,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,807
a
 1 ,009   

Continuity Correction
b
 5,605 1 ,018   

Likelihood Ratio 7,672 1 ,006   

Fisher's Exact Test    ,014 ,007 

Linear-by-Linear 

Association 

6,758 1 ,009 
  

N of Valid Cases 140     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,40. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 
Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for sikap penggunaan VCT (Positip / 

Negatif) 

4,818 1,347 17,236 

For cohort penggunaan pelayanan VCT = 

menggunakan 

3,118 1,073 9,059 

For cohort penggunaan pelayanan VCT = tidak 

menggunakan 

,647 ,510 ,821 

N of Valid Cases 140   

 

stigma  * penggunaan pelayanan VCT 

 
penggunaan pelayanan VCT 

Total menggunakan 
tidak 

menggunakan 

stigma  ada stigma Count 10 78 88 

% within stigma  11,4% 88,6% 100,0% 

tidak ada 

stigma 

Count 46 6 52 

% within stigma  88,5% 11,5% 100,0% 

Total Count 56 84 140 

% within stigma  40,0% 60,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 80,953
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 77,772 1 ,000   

Likelihood Ratio 88,937 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

80,375 1 ,000 
  

N of Valid Cases 140     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20,80. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 
Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for stigma ODHA (ada 

stigma / tidak ada stigma) 

,017 ,006 ,049 

For cohort penggunaan pelayanan VCT 

= menggunakan 

,128 ,071 ,232 

For cohort penggunaan pelayanan VCT 

= tidak menggunakan 

7,682 3,606 16,365 

N of Valid Cases 140   
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diskriminasi  * penggunaan pelayanan VCT  

 

penggunaan pelayanan VCT 

Total menggunakan 

tidak 

menggunakan 

diskriminasi  ada 

diskriminasi 

Count 10 61 71 

% within 

diskriminasi  

14,1% 85,9% 100,0% 

tidak ada 

diskriminasi 

Count 46 23 69 

% within 

diskriminasi  

66,7% 33,3% 100,0% 

Total Count 56 84 140 

% within 

diskriminasi  

40,0% 60,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 40,313
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 38,152 1 ,000   

Likelihood Ratio 42,882 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

40,025 1 ,000 
  

N of Valid Cases 140     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 27,60. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Risk Estimate 

 
Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for diskriminasi ODHA (ada 

diskriminasi / tidak ada diskriminasi) 

,082 ,036 ,189 

For cohort penggunaan pelayanan VCT = 

menggunakan 

,211 ,116 ,384 

For cohort penggunaan pelayanan VCT = tidak 

menggunakan 

2,577 1,822 3,646 

N of Valid Cases 140   

 

 

mutu pelayanan VCT * penggunaan pelayanan VCT Crosstabulation 

 

penggunaan pelayanan VCT 

Total 

menggun

akan 

tidak 

menggunakan 

mutu 

pelayanan 

VCT 

Baik Count 55 1 56 

% within mutu 

pelayanan 

VCT 

98,2% 1,8% 100,0% 

Tidak Baik Count 1 83 84 

% within mutu 

pelayanan 

VCT 

1,2% 98,8% 100,0% 

Total Count 56 84 140 

% within mutu 

pelayanan 

VCT 

40,0% 60,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 131,791
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 127,779 1 ,000   

Likelihood Ratio 167,561 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 130,849 1 ,000   

N of Valid Cases 140     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 22,40. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Risk Estimate 

 
Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for mutu 

pelayanan VCT (Baik / Tidak 

Baik) 

4565,000 279,638 74522,086 

For cohort penggunaan 

pelayanan VCT = 

menggunakan 

82,500 11,754 579,045 

For cohort penggunaan 

pelayanan VCT = tidak 

menggunakan 

,018 ,003 ,126 

N of Valid Cases 140   
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Regression 
 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 mutu pelayanan VCT, diskriminasi , tingkat pengetahuan 

HIV/AIDS, sikap penggunaan VCT, tingkat pengetahuan 

VCT, stigma 
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: penggunaan pelayanan VCT 

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 ,830
a
 ,689 ,675 ,280 

a. Predictors: (Constant), mutu pelayanan VCT, diskriminasi , tingkat pengetahuan HIV/AIDS, 

sikap penggunaan VCT, tingkat pengetahuan VCT, stigma  
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ANOVA
b
 

Model Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 23,142 6 3,857 49,049 ,000
a
 

Residual 10,458 133 ,079   

Total 33,600 139    

a. Predictors: (Constant), mutu pelayanan VCT, diskriminasi , tingkat pengetahuan HIV/AIDS, 

sikap penggunaan VCT, tingkat pengetahuan VCT, stigma  

b. Dependent Variable: penggunaan pelayanan VCT 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 

Interval for B 

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 (Constant) 1,867 ,136  13,689 ,000 1,597 2,137 

tingkat 

pengetahua

n VCT 

,149 ,077 ,129 1,950 ,053 -,002 ,301 

tingkat 

pengetahua

n HIV/AIDS 

,171 ,090 ,125 1,900 ,060 -,007 ,350 

sikap 

penggunaa

n VCT 

,030 ,088 ,022 ,345 ,731 -,144 ,205 

stigma  -,658 ,080 -,649 -8,261 ,000 -,815 -,500 

diskriminasi  -,026 ,073 -,026 -,349 ,728 -,171 ,120 

mutu 

pelayanan 

VCT 

,192 ,058 ,185 3,328 ,001 ,078 ,306 

a. Dependent Variable: penggunaan pelayanan VCT 

 

 

 

 

 

 



ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 D1 D2 D3 D4 D5

1 SW 35 7 1 2 1 1 4 2 11 2 1 1 1 1 1 5 2

2 FA 40 5 2 4 4 1 4 2 17 1 2 3 2 2 2 11 2

3 T 25 5 4 4 4 1 4 2 19 1 1 1 1 1 1 5 2

4 N 25 5 2 4 1 1 4 3 15 1 2 2 2 2 1 9 2

5 M 21 5 1 2 1 1 4 2 11 2 2 1 1 3 3 10 2

6 LM 22 5 1 2 1 1 2 3 10 2 2 2 2 2 2 10 2

7 NN 30 5 2 3 1 1 3 3 13 2 3 2 2 3 2 12 1

8 LS 30 5 3 4 1 1 4 3 16 1 1 1 1 1 1 5 2

9 ND 23 6 1 4 1 1 4 1 12 2 1 1 1 1 1 5 2

10 NL 33 2 3 2 1 1 2 2 11 2 2 3 1 3 2 11 2

11 EN 24 6 4 2 2 1 3 1 13 2 1 1 1 1 1 5 2

12 IK 23 5 4 4 4 1 4 4 21 1 4 4 4 4 4 20 1

13 EG 19 5 1 3 4 1 4 3 16 1 1 1 1 2 2 7 2

14 TK 26 5 1 4 1 1 3 3 13 2 1 3 1 1 3 9 2

15 MK 22 7 3 4 4 1 4 4 20 1 4 1 1 1 1 8 2

16 SL 25 5 2 4 1 1 4 4 16 1 2 2 1 3 2 10 2

17 YR 28 5 2 4 1 1 4 3 15 1 1 1 1 2 3 8 2

18 YS 18 4 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 10 2

19 BJ 35 4 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 10 2

20 IT 29 3 3 2 1 2 2 3 13 2 2 2 2 2 2 10 2

21 D 22 5 1 2 1 1 4 3 12 2 1 1 1 3 1 7 2

22 T 30 7 1 1 1 1 3 1 8 2 1 1 1 1 1 5 2

23 RY 34 6 2 4 1 1 4 2 14 1 1 2 2 2 1 8 2

24 W 30 5 1 4 1 2 4 3 15 1 3 2 3 3 2 13 1

25 F 31 6 2 2 1 1 4 4 14 1 1 1 1 1 1 5 2

26 TR 20 5 2 4 4 1 4 2 17 1 2 3 2 2 2 11 2

27 LA 29 6 2 4 2 1 4 3 16 1 1 2 1 2 2 8 2

28 A 36 7 3 3 1 1 3 3 14 1 3 1 2 2 1 9 2

29 I 38 7 2 2 1 3 4 3 15 1 3 4 2 4 3 16 1

30 B 34 5 2 3 1 4 4 2 16 1 3 4 3 4 3 17 1

31 E 22 6 1 3 1 1 3 3 12 2 2 2 1 2 2 9 2

32 B R 27 5 1 3 1 1 3 3 12 2 1 1 1 1 1 5 2

33 IC 20 7 1 2 1 1 2 2 9 2 2 1 2 2 1 8 2

34 AR 40 5 2 2 1 1 3 2 11 2 1 1 1 2 2 7 2

35 OD 58 5 2 1 1 1 1 1 7 2 3 3 3 3 1 13 1

36 TR 33 5 2 1 1 2 1 2 9 2 1 2 1 2 1 7 2

37 P 25 3 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 10 2

38 TN 42 5 3 3 1 1 4 4 16 1 3 3 3 3 3 15 1

39 NB 43 5 1 4 1 2 3 3 14 1 4 2 3 3 1 13 1

40 TW 34 4 2 1 1 1 1 3 9 2 1 1 1 3 1 7 2

41 NR 28 5 3 2 1 1 1 3 11 2 2 2 2 1 1 8 2

42 IN 49 5 1 1 1 1 4 1 9 2 1 1 1 1 1 5 2

43 TS 41 7 4 4 1 1 3 3 16 1 1 1 1 1 1 5 2

44 R 28 7 3 3 1 1 3 1 12 2 1 1 1 1 1 5 2

45 DW 33 6 3 3 2 1 4 2 15 1 2 2 2 4 2 12 1

46 RH 21 5 1 2 1 1 2 2 9 2 1 2 1 1 1 6 2

47 M 24 5 3 3 1 1 1 3 12 2 3 3 3 4 3 16 1

48 YN 25 5 1 3 2 4 3 4 17 1 3 3 4 3 3 16 1

49 KS 24 5 3 3 3 1 3 1 14 1 1 1 1 3 3 9 2

50 MK 50 4 3 3 4 1 4 1 16 1 1 3 1 3 3 11 2

51 FM 31 3 3 3 1 3 3 3 16 1 3 3 3 3 3 15 1

MASTER TABEL

TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP STIGMA DAN DISKRIMINASI

TERHADAP ODHA DIKABUPATEN BIAK NUMFOR

NO NM UMR PDK KO
STG

JML KO
DSI

JML
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ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 D1 D2 D3 D4 D5

52 MR 35 4 1 3 3 3 3 3 16 1 3 3 3 3 3 15 1

53 AF 30 4 3 1 1 1 3 3 12 2 1 3 1 3 1 9 2

54 YD 26 3 3 3 1 1 3 3 14 1 3 3 3 3 3 15 1

55 AS 35 4 3 2 1 1 1 1 9 2 2 1 1 2 2 8 2

56 MI 37 3 1 4 4 1 4 4 18 1 4 3 3 4 3 17 1

57 IY 43 5 1 3 3 1 3 1 12 2 2 2 1 1 1 7 2

58 YO 32 5 1 2 2 1 3 4 13 2 3 3 2 2 3 13 1

59 MS 38 5 3 3 3 2 3 3 17 1 3 3 2 3 2 13 1

60 RW 39 5 3 3 3 1 4 3 17 1 3 3 4 1 4 15 1

61 NW 24 5 1 2 3 3 1 4 14 1 4 4 4 4 4 20 1

62 AM 49 3 3 3 3 1 3 3 16 1 3 3 1 2 2 11 2

63 HA 38 5 4 3 1 3 4 3 18 1 2 4 3 3 3 15 1

64 LK 35 3 3 1 4 1 4 4 17 1 3 3 3 3 3 15 1

65 MA 46 3 3 3 1 1 3 3 14 1 1 3 1 3 3 11 2

66 PN 32 5 4 3 4 1 3 4 19 1 4 4 3 3 4 18 1

67 AK 22 5 2 4 2 1 1 1 11 2 4 1 4 4 3 16 1

68 YA 25 5 2 3 1 1 3 3 13 2 2 2 2 2 2 10 2

69 YR 30 5 2 3 1 1 4 3 14 1 1 1 2 3 2 9 2

70 MW 38 4 2 4 1 2 4 3 16 1 1 2 2 3 4 12 1

71 AD 28 5 2 3 2 2 3 3 15 1 2 2 1 3 2 10 2

72 SR 40 4 2 2 2 2 3 3 14 1 3 3 2 2 3 13 1

73 AR 27 4 2 3 2 3 2 2 14 1 3 2 3 2 2 12 1

74 EA 42 2 2 2 2 2 3 3 14 1 3 1 2 1 2 9 2

75 FA 25 5 2 4 2 1 4 3 16 1 2 2 2 2 2 10 2

76 RW 34 5 2 4 1 2 3 3 15 1 1 1 3 3 2 10 2

77 HM 31 5 2 3 2 1 2 2 12 2 2 1 1 2 2 8 2

78 CR 48 2 2 2 1 3 2 2 12 2 3 1 2 2 2 10 2

79 LB 35 4 4 4 4 2 3 2 19 1 2 1 2 3 2 10 2

80 EK 40 5 1 3 2 1 4 3 14 1 3 3 2 4 1 13 1

81 MA 50 3 3 3 4 1 4 3 18 1 3 2 2 3 2 12 1

82 SA 34 4 3 3 4 2 4 3 19 1 3 1 2 3 1 10 2

83 DY 45 3 4 3 3 2 3 2 17 1 3 2 2 3 1 11 2

84 IM 29 5 4 4 4 2 3 2 19 1 3 2 2 3 2 12 1

85 MA 39 4 4 4 4 3 4 2 21 1 3 2 2 3 1 11 2

86 ER 52 3 3 4 3 2 4 3 19 1 3 2 2 3 1 11 2

87 NH 35 5 4 4 4 1 3 3 19 1 2 3 1 3 1 10 1

88 DS 32 3 3 4 4 3 3 3 20 1 3 2 3 3 2 13 2

89 FB 37 3 2 4 1 1 3 3 14 1 3 3 3 3 3 15 1

90 MN 40 4 2 4 1 1 4 3 15 1 2 2 2 2 1 9 2

91 DM 27 5 1 2 1 1 4 2 11 2 2 1 1 3 3 10 2

92 NM 30 5 1 2 1 1 2 3 10 2 2 2 2 2 2 10 2

93 DB 45 3 3 4 1 1 4 3 16 1 1 1 1 1 1 5 2

94 PN 33 5 1 4 1 1 4 1 12 2 1 1 1 1 1 5 2

95 YB 38 5 3 2 1 1 2 2 11 2 2 3 1 3 2 11 2

96 LB 32 5 4 2 2 1 3 1 13 2 1 1 1 1 1 5 2

97 EW 30 5 4 4 4 1 4 4 21 1 4 4 4 4 4 20 1

98 AR 31 6 1 3 4 1 4 3 16 1 1 1 1 2 2 7 2

99 MK 20 5 1 4 1 1 3 3 13 2 1 3 1 1 3 9 2

100 RR 29 6 3 4 4 1 4 4 20 1 4 1 1 1 1 8 2

101 YO 36 7 2 4 1 1 4 4 16 1 2 2 1 3 2 10 2

102 ED 38 7 2 4 1 1 4 3 15 1 1 1 1 2 3 8 2

103 DS 34 5 4 4 4 2 3 2 19 1 3 2 2 3 2 12 1

MASTER TABEL

TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP STIGMA DAN DISKRIMINASI

NO NM UMR PDK JML KO
STG

JML KO
DSI



ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 D1 D2 D3 D4 D5

104 YS 25 5 1 2 2 1 3 4 13 2 3 3 2 2 3 13 1

105 MB 36 5 3 3 3 2 3 3 17 1 3 3 2 3 2 13 1

106 DT 34 5 3 3 3 1 4 3 17 1 3 3 4 1 4 15 1

107 MR 28 5 1 2 3 3 1 4 14 1 4 4 4 4 4 20 1

108 AN 33 2 3 3 3 1 3 3 16 1 3 3 1 2 2 11 2

109 IM 29 5 4 3 1 3 4 3 18 1 2 4 3 3 3 15 1

110 TT 25 5 3 1 4 1 4 4 17 1 3 3 3 3 3 15 1

111 AY 27 5 3 3 1 1 3 3 14 1 1 3 1 3 3 11 2

112 MK 29 5 4 3 4 1 3 4 19 1 4 4 3 3 4 18 1

113 YO 26 5 2 4 2 1 1 1 11 2 4 1 4 4 3 16 1

114 HS 35 4 2 3 1 1 3 3 13 2 2 2 2 2 2 10 2

115 BT 23 5 2 3 1 1 4 3 14 1 1 1 2 3 2 9 2

116 ES 42 3 2 4 1 2 4 3 16 1 1 2 2 3 4 12 1

117 MB 45 4 2 3 2 2 3 3 15 1 2 2 1 3 2 10 2

118 MS 50 3 2 2 2 2 3 3 14 1 3 3 2 2 3 13 1

119 FS 34 5 2 3 2 3 2 2 14 1 3 2 3 2 2 12 1

120 NA 55 4 2 3 1 1 3 3 13 2 3 2 2 3 2 12 1

121 HM 34 3 4 4 4 1 4 4 21 1 4 4 4 4 4 20 1

122 KR 25 5 1 4 1 2 4 3 15 1 3 2 3 3 2 13 1

123 WH 25 3 2 2 1 3 4 3 15 1 3 4 2 4 3 16 1

124 AB 43 3 2 3 1 4 4 2 16 1 3 4 3 4 3 17 1

125 EY 27 4 2 1 1 1 1 1 7 2 3 3 3 3 1 13 1

126 NR 33 5 1 3 2 1 4 3 14 1 3 3 2 4 1 13 1

127 RH 33 5 1 1 1 1 4 1 9 2 1 1 1 1 1 5 2

128 RW 33 5 4 4 1 1 3 3 16 1 1 1 1 1 1 5 2

129 TK 28 3 3 3 1 1 3 1 12 2 1 1 1 1 1 5 2

130 LK 28 5 3 3 2 1 4 2 15 1 2 2 2 4 2 12 1

131 RS 43 5 1 2 1 1 2 2 9 2 1 2 1 1 1 6 2

132 YP 34 5 3 3 1 1 1 3 12 2 3 3 3 4 3 16 1

133 AM 35 5 1 3 2 4 3 4 17 1 3 3 4 3 3 16 1

134 YS 42 6 3 3 3 1 3 1 14 1 1 1 1 3 3 9 2

135 FR 42 5 3 3 4 1 4 1 16 1 1 3 1 3 3 11 2

136 FT 43 6 3 3 1 3 3 3 16 1 3 3 3 3 3 15 1

137 EK 41 5 1 2 2 1 3 4 13 2 3 3 2 2 3 13 1

138 ST 34 5 3 3 3 2 3 3 17 1 3 3 2 3 2 13 1

139 EL 38 5 3 3 3 1 4 3 17 1 3 3 4 1 4 15 1

140 RT 38 5 2 2 1 3 2 2 12 2 3 1 2 2 2 10 2

MASTER TABEL

TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP STIGMA DAN DISKRIMINASI

TERHADAP ODHA DIKABUPATEN BIAK NUMFOR

NO NM UMR PDK
DSI

JML KO
STG

JML KO














