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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu penyakit mematikan di dunia yang kemudian menjadi wabah 

internasional atau bencana dunia sejak pertama kehadirannya adalah HIV/AIDS. 

Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) merupakan kumpulan gejala 

penyakit yang disebabkan oleh virus HIV (Human lmmunodeficiency Virus) yang 

dapat menular dan mematikan. Virus tersebut menyerang sistem kekebalan tubuh 

manusia. Akibatnya, individu yang terinfeksi akan mengalami penurunan daya 

tahan tubuh yang ekstrim sehingga mudah terjangkit penyakit-penyakit infeksi 

dan keganasan yang dapat menyebabkan kematian (Sunaryati, 2011:28).  

Berdasarkan hasil Statistik Kasus HIV/AIDS di Indonesia yang dilaporkan 

oleh Ditjen PPM & PL Depkes RI (2010) yaitu sebagai berikut: 

Tahun HIV AIDS Meninggal 

2009 9.793 5.483 998 

2010 21.591 6.845 1.268 

2011 21.031 7.004 1.021 

2012 21.511 5.686 1.146 

Jumlah/Total dari Tahun 

1987-2012 

98.390 orang 45.499 orang 8.235 orang 

Dari data tersebut, provinsi Jawa Barat menempati rangking keempat di 

Indonesia, dengan rincian sebagai berikut (Ditjen PP & PL Kemenkes RI, 2013): 

Provinsi HIV AIDS 

Papua 10.113 7.795 

Jawa Timur 12.862 6.900 

DKI Jakarta 22.925 6.299 

Jawa Barat 7.157 4.098 

Bali 6.380 3.344 

Jawa Tengah 4.641 2.815 

Kalimantan Barat 3.610 1.699 

Sulawesi Selatan 2.972 1.446 

Banten 2.677 851 

 



2 
 

Selvia Widyarsono, 2013 
Hubungan Antara Depresi Dengan Kualitas Hidup Aspek Sosial Pada Orang Dengan HIV/Aids 
(ODHA)  
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  | perpustakaan.upi.edu 

 

Tingginya pertumbuhan HIV/AIDS di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tiga 

hal yaitu meningkatnya pengguna narkoba dengan jarum suntik, maraknya seks 

bebas dan kelahiran bayi oleh ibu yang terinfeksi (Ditjen PP & PL Kemenkes RI, 

2013). Jumlah pengidap AIDS selalu meningkat bahkan banyak diantara mereka 

yang kemudian meninggal. Banyaknya korban jiwa akibat HIV/AIDS disebabkan 

karena HIV sebagai virus menyerang sel darah putih manusia dan menyebabkan 

penurunan kekebalan tubuh penderitanya. Virus-virus tersebut memanfaatkan 

kesempatan (opportunity) yang diberikan sistem kekebalan tubuh yang rusak, 

sehingga menyebabkan infeksi oportunistik yaitu infeksi yang diakibatkan oleh 

organisme penginfeksi yang biasanya tidak merusak individu dengan sistem 

imunitas yang utuh (Arriza et.al, 2011). Infeksi oportunistik masih tetap 

merupakan komplikasi penting dari infeksi HIV dan merupakan penyebab 

kematian utama bagi Orang Dengan HIV/AIDS. Ketika infeksi yang terjadi 

semakin parah, maka mereka dikategorikan sebagai pengidap. Mereka yang 

terinfeksi HIV atau mengidap AIDS tersebut biasa disebut dengan Orang Dengan 

HIV/AIDS (ODHA) (Gunung, et.al).  

Penyakit HIV/AIDS telah menimbulkan masalah yang cukup luas pada 

individu yang terinfeksi yakni meliputi masalah fisik, sosial, dan emosional. 

Masalah secara fisik terjadi akibat penurunan daya tahan tubuh progresif yang 

mengakibatkan ODHA rentan terhadap berbagai penyakit terutama penyakit 

infeksi dan keganasan seperti TB paru, pneumonia, herpes simpleks/zoster, diare 

kronik, hepatitis, sarkoma kaposi, limpoma, dan infeksi/kelainan neurologik. 

Bahkan, serangan penyakit yang biasanya tidak berbahaya pun lama-kelamaan 

akan menyebabkan pasien sakit parah bahkan meninggal (Hutapea, 2011). 

Selain masalah fisik tersebut, pasien HIV/AIDS juga menghadapi masalah 

sosial yang cukup memprihatinkan sebagai dampak dari adanya stigma terhadap 

penyakit ini. Hal ini disebabkan oleh karena penyakit ini identik dengan akibat 

dari perilaku-perilaku tidak bermoral seperti seks bebas, penyalahgunaan narkoba, 

dan seks sesama jenis (homoseksual) sehingga pasien dianggap pantas untuk 

mendapat hukuman akibat perbuatannya tersebut. Selain itu, stigma juga muncul 

karena pemahaman masyarakat yang kurang terhadap penyakit ini. HIV/AIDS 



3 
 

Selvia Widyarsono, 2013 
Hubungan Antara Depresi Dengan Kualitas Hidup Aspek Sosial Pada Orang Dengan HIV/Aids 
(ODHA)  
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  | perpustakaan.upi.edu 

 

dianggap sebagai penyakit mematikan yang mudah sekali menular melalui kontak 

sosial biasa seperti halnya bersalaman dan lain sebagainya. Hal tersebut 

menyebabkan pasien seringkali dikucilkan dan mendapatkan perilaku 

diskriminatif dari masyarakat (Ignatavicius & Bayne, 1998). 

Kondisi fisik yang memburuk, ancaman kematian, serta adanya tekanan sosial 

yang begitu hebat menyebabkan ODHA cenderung untuk mengalami masalah 

emosional atau psikososial. Salah satu masalah emosional terbesar yang dihadapi 

ODHA adalah depresi. Secara umum telah terbukti bahwa penyakit HIV 

berhubungan dengan tekanan sosial dan kehidupan tertentu, seperti stigma dan 

diskriminasi yang mempengaruhi seseorang menjadi depresi. Menurut 

Vanable,et.al (Ni Made Jendri, 2011) depresi bisa membuat HIV/AIDS dan 

kondisi kesehatan lain yang lebih buruk dikarenakan ketidakpatuhan minum obat, 

lewati dosis obat, makan tidak teratur, makan makanan yang tidak sehat, 

penyalahgunaan obat-obatan atau alkohol atau menarik hubungan dan kegiatan 

sosial. 

Depresi dapat berkontribusi pada penurunan kesehatan fisik dan mental yang 

menyebabkan seseorang malas untuk melakukan aktivitas self care harian secara 

rutin. Pada pasien HIV/AIDS, hal ini berpengaruh pada ketidakpatuhan pasien 

terhadap regimen terapi antiretroviral dan obat-obatan profilaksis (obat 

pencegahan) serta hal lainnya yang diperlukan untuk menjaga kesehatannya. 

Antiretroviral (ARV) adalah pengobatan untuk perawatan infeksi oleh retrovirus, 

terutama HIV. Pengobatan dengan kombinasi obat-obat antiretroviral dapat 

mencegah berkembangnya infeksi HIV menjadi AIDS. Tujuan pengobatan ARV 

adalah untuk mengurangi laju penularan HIV di masyarakat, menurunkan angka 

kesakitan dan kematian yang berhubungan dengan HIV, memperbaiki kualitas 

hidup Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), memulihkan dan memelihara fungsi 

kekebalan serta menekan replikasi virus secara maksimal dan terus menerus 

(Soedarto, 2009).  

Sesuai dengan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa depresi akan semakin 

memperburuk kondisi kesehatan pasien. Menurut hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Kusuma (2009) menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

http://id.wikipedia.org/wiki/Retrovirus
http://id.wikipedia.org/wiki/HIV
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depresi dengan kualitas hidup responden, dimana responden yang depresi beresiko 

10,35 kali untuk memiliki kualitas hidup kurang baik dibanding dengan  

responden yang tidak depresi setelah dikontrol oleh jenis kelamin,  status  marital,  

dan stadium  penyakit.  Hasil  ini  dapat  dilihat  dari jumlah  responden  depresi  

yang  sebagian  besar memiliki  kualitas  hidup  kurang  baik  yakni sebanyak  40  

orang  (86,3%), sedangkan yang memiliki  kualitas  hidup baik  hanya 16 orang 

(33,3%). Hasil tersebut sesuai pula dengan hasil penelitian oleh Douaihy (2001) 

dan Cichocki (2009) bahwa pasien HIV/AIDS  sangat rentan  mengalami  depresi,  

dan depresi menjadi masalah psikososial terbesar yang dihadapi ODHA. Secara 

konsep, pasien HIV/AIDS menghadapi multi stressor yaitu dengan kondisi fisik 

yang semakin menurun seiring dengan perjalanan penyakit, tekanan sosial yang 

dihadapi terkait stigma, ketakutan akan kematian karena penyakit, serta masalah 

keluarga dan ekonomi. Dengan stressor yang kompleks tersebut seringkali pasien 

tidak dapat mengembangkan koping yang adaptif sehingga jatuh pada kondisi 

depresi.  

Pada ODHA dengan tahap infeksi HIV positif, kondisi fisik yang tidak stabil 

dan cenderung menurun diikuti dengan munculnya gejala-gejala fisik seiring 

dengan perjalanan penyakit serta tekanan sosial yang begitu hebat yang 

didapatkan dari lingkungan dapat menjadi sumber stress yang dapat menyebabkan 

ODHA mengalami depresi. Selanjutnya bagi ODHA yang telah memasuki tahap 

AIDS, semakin rentan untuk mengalami depresi dikarenakan kondisi kesehatan 

yang semakin memburuk dan mengancam kehidupan yang mengganggu aktivitas 

sehari-hari dan menyebabkan tergantung dengan orang lain sehingga seringkali 

mengharuskan menjalani perawatan khusus di rumah sakit yang menyebabkan 

mereka kehilangan kualitas hidup dalam berbagai aspek (Gunung, et, al). 

Polonsky (2000) mengatakan bahwa untuk mengetahui bagaimana kualitas 

hidup seseorang maka dapat diukur dengan mempertimbangkan penilaian akan 

kepuasan seseorang terhadap status fisik, psikologis, sosial, lingkungan, dan 

spiritual. Perubahan-perubahan yang terjadi terkait kondisi kesehatan seseorang 

akan sangat berpengaruh pada kualitas hidupnya. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Nojomi, Anbary, dan Ranjbar (2008) didapatkan bahwa mayoritas 
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dari pasien dengan HIV baik yang simptomatik maupun yang non-simptomatik 

serta pasien AIDS masih memiliki nilai kualitas hidup yang rendah.  

Kualitas hidup aspek sosial merupakan salah satu masalah penting yang 

dihadapi ODHA dan sangat berkaitan dengan kualitas hidup. Kurangnya 

pemahaman keluarga dan masyarakat mengenai HIV/AIDS menambah buruk 

situasi yang dialami penderita. HIV/AIDS masih dianggap sebagai momok 

menyeramkan, karena saat divonis sebagai ODHA, yang terbayang adalah 

kematian. Di masyarakat penderita sering menerima perlakuan yang tidak adil 

atau bahkan mendapatkan diskriminasi dari lingkungan keluarga dan masyarakat. 

Diskriminasi yang dialami ODHA membuat mereka menarik diri dari lingkungan 

sekitar, serta stigmatisasi yang berkembang dalam masyarakat mengenai 

HIV/AIDS merupakan suatu vonis mati bagi mereka sehingga membatasi ruang 

gerak dalam menjalankan aktivitas mereka sebelumnya. Dukungan sosial bagi 

ODHA sangat dibutuhkan baik sumber dukungan ODHA yang berasal dari 

kelompok sesama penderita, keluarga, anak dan teman dekat mereka maupun 

sumber dukungan dari luar diperoleh melalui kegiatan dari komunitas sosial. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnama dkk (2006) dikutip dari hasil 

wawancara peneliti dengan penderita HIV/AIDS, menyebutkan bahwa stigma 

yang diberikan masyarakat membuat penderita HIV/AIDS menjadi tertutup atau 

tidak terbuka. Bagi ODHA salah satu masalah sosial terbesar yang dialaminya 

adalah isolasi sosial dari keluarga maupun masyarakat. Menurut Agung 

(Suparyanto, 2012) stigma yang berkembang di masyarakat terhadap ODHA 

membuat masyarakat cenderung bersikap mengucilkan ODHA. Masyarakat dan 

lembaga terkadang memberikan opini negatif serta memperlakukan ODHA 

sebagai warga masyarakat kelus dua atau inferior, yang dapat menyebabkan 

melemahkan kualitas hidup ODHA. Banyak dari masyarakat yang menganggap 

siapapun yang sudah terkena HIV/AIDS harus dijauhi dan kehadirannya pun 

dalam lingkungan tidak diinginkan. Akibatnya ODHA tidak dapat berinteraksi 

sosial dengan baik.  

Tetapi di sisi lain, banyak orang yang bersimpati dan mendukung penderita 

HIV/AIDS, contohnya dengan banyaknya yayasan yang didirikan oleh orang-
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orang yang tidak terinfeksi HIV/AIDS. Salah satu yayasan tersebut adalah Rumah 

Cemara Bandung. Rumah Cemara adalah sebuah lembaga non-profit yang 

bertujuan membantu masyarakat, khususnya Jawa Barat, dalam menghadapi 

masalah-masalah pemakaian obat. Rumah Cemara merupakan pusat rehabilitasi 

yang dikembangkan dengan tujuan mencoba membantu menyembuhkan para 

pecandu narkoba menggunakan metode kekeluargaan dimana memperlakukan 

pasien seperti keluarga sendiri dan juga memberikan penyuluhan kepada mereka 

agar tidak kembali lagi ke dalam lingkaran nerkoba ketika sembuh nanti. Rumah 

Cemara memberikan pendampingan terapi ARV (antiretroviral), konseling 

maupun program-program lainnya yang dibutuhkan oleh para ODHA. Indonesia 

adalah negara dengan masyarakat kolektivitas, kolektivitas disini yaitu individu-

individu dalam tatanan masyarakat Indonesia diharapkan untuk patuh dengan 

idealism dari masyarakat atau kelompok lain dimana individu tersebut menjadi 

bagiannya. Kelompok memegang peranan penting dalam kolektivitas. Salah satu 

kelompok yang menandakan masyarakat Indonesia adalah masyarakat kolektivitas 

yaitu Rumah Cemara, sebuah kelompok sosial atau social group yang merupakan 

himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, karena adanya hubungan di 

antara sesama anggotanya. Sesuai dengan budaya Indonesia dan tujuan 

didirikannya Rumah Cemara, aspek sosial merupakan salah satu aspek yang 

sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup para ODHA. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Kusuma (2009) dengan beberapa 

pasien ODHA yang dirawat di  ruang  rawat  inap  penyakit  dalam  RSCM  

diketahui  bahwa sebagian  besar  dari  mereka  sejak  ditetapkan  menderita  HIV  

seringkali merasakan ketakutan terhadap penyakit, pesimis dengan masa depan, 

dan merasa apa  yang  akan  dilakukan  sia-sia.  Hal  ini  memperlihatkan  pasien  

sudah mengalami gejala depresi mulai dari sebelum ia dirawat inap. Selain itu 

beberapa dari pasien tersebut juga mengatakan bahwa setelah mereka diketahui 

terinfeksi HIV, keluarga justru menunjukkan sikap penolakan dan tidak peduli 

dengan kondisi mereka. Ini menunjukkan sikap keluarga yang tidak memberikan 

dukungan supportif pada pasien. Akibatnya pasien akan semakin menilai dirinya 

negative dan tidak optimal dalam penanganan penyakit sehingga dapat 
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memperburuk derajat kesehatannya. Selanjutnya,hal-hal tersebut dapat berdampak 

pada penurunan kualitas hidup pasien.  

Dalam penelitian Douaihy (2001) diketahui bahwa depresi secara signifikan 

berhubungan dengan penurunan kualitas hidup pada pasien HIV/AIDS. Hal ini 

disebabkan oleh karena depresi memberikan dampak buruk pada kepuasan hidup 

baik dalam domain fisik (rentan terhadap infeksi akibat semakin turunnya CD4, 

nyeri yang selalu dirasakan berlebihan, kelemahan fisik, & tidur yang terganggu), 

emosional (harga diri rendah, penilaian yang buruk terhadap diri, 

ketidakmampuan dalam  berkonsentrasi,  dan  perasaan  negatif),  sosial  (pasien  

cenderung mengisolasi diri, tidak mau melakukan aktivitas sosial, dan terus 

berlarut- larut pada kesedihan tanpa memikirkan masa depan), dan spiritual 

(pasien cenderung menyalahkan diri sendiri dan merasa dihukum oleh Tuhan).  

Dari beberapa kajian riset sebelumnya, belum ada penelitian yang mengkaji 

secara khusus mengenai hubungan antara depresi dengan kualitas hidup aspek 

sosial pada Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) khususnya di Kota Bandung yang 

berada di Rumah Cemara. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk meneliti 

fenomena masalah ini.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, dapat dirumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut :  

1. Bagaimana gambaran tingkat depresi pada Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) 

yang berada di Komunitas Rumah Cemara Bandung? 

2. Bagaimana gambaran kualitas hidup khususnya aspek social pada Orang 

Dengan HIV/AIDS (ODHA) yang berada di Komunitas Rumah Cemara 

Bandung? 

3. Apakah terdapat hubungan antara depresi dengan kualitas hidup aspek sosial 

pada Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) yang berada di Komunitas Rumah 

Cemara Bandung? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara depresi 

dengan kualitas hidup aspek social pada Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) 

yang berada di dalam komunitas Rumah Cemara Bandung. 

 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui tingkat depresi yang dihadapi oleh Orang Dengan 

HIV/AIDS (ODHA) yang berada di Komunitas Rumah Cemara 

Bandung. 

b. Untuk mengetahui kualitas hidup khususnya aspek sosial pada Orang 

dengan HIV/AIDS (ODHA) yang berada di Komunitas Rumah 

Cemara Bandung. 

c. Untuk mengetahui hubungan antara depresi dengan kualitas hidup 

aspek social pada Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang berada di 

dalam komunitas Rumah Cemara Bandung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik dari segi teoritis maupun dari 

segi praktis, yaitu:   

1. Manfaat Teoritis     

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang Psikologi Klinis, dengan menggali lebih 

dalam lagi mengenai gambaran hubungan antara depresi dengan kualitas 

hidup terutama pada Orang Dengan HIV/AIDS yang berada di dalam 

komunitas Rumah Cemara Bandung. Selain itu juga dapat dijadikan bahan 

referensi untuk penelitian lebih lanjut yaitu bagi yang ingin meneliti mengenai 

depresi dan kualitas hidup pada Orang Dengan HIV/AIDS. 
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2. Manfaat Praktis       

a. Bagi Kalangan profesi dan Pihak yang Terkait 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam penanganan 

permasalahan yang dihadapi oleh penderita, tidak hanya berfokus pada 

penanganan masalah fisik saja tetapi masalah psikososial juga khususnya 

depresi yang dapat menurunkan kualitas hidup penderita HIV/AIDS. 

b. Bagi Penderita HIV/AIDS 

Hasil penelitian ini penderita HIV/AIDS dapat mengetahui dan memahami 

tingkat depresi dan kualitas hidup yang dialaminya sehingga dalam 

penanganannya dapat bekerjasama dengan pihak luar yang dapat membantu 

para ODHA. 

c. Bagi Lembaga Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan masyarakat dapat membantu permasalahan 

penderita HIV/AIDS yang berkaitan dengan depresi dan kualitas hidup aspek 

social yakni interaksi social dan dukungan sScial. 

d. Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat berguna bagi pihak lain yang tertarik untuk mendalami dan 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik permasalahan yang sama dan 

untuk tujuan lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika isi dan penulisan skripsi ini antara lain : 

Bab I Pendahuluan 

Latar Belakang Masalah 

Perumusan Masalah  

Tujuan Penelitian  

Manfaat Dari Penelitian 

Sistematika Skripsi 

Bab II Tinjauan Pustaka 

  Kerangka Pemikiran 

  Hipotesis Penelitian  
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Bab III Metodologi Penelitian 

Desain Penelitian 

Operasionalisasi Variable 

Definisi Operasional 

Populasi Dan Sampel Penelitian 

Instrumen Penelitian 

Teknik Pengumpulan Data 

Metode Analisis Instrumen 

Metode Analisis Data. 

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

  Gambaran Objek Penelitian 

  Deskripsi Hasil Penelitian 

  Analisis Data Dan Pengujian Hipotesis Penelitian 

  Pembahasan Hasil Penelitian 

Bab V Kesimpilan Dan Saran 

  Kesimpulan 

  Saran 

Daftar Pustaka 

Lampiran 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


