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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 HIV AIDS 

   HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus 

(HIV) merupakan retrovirus yang menjangkiti sel-sel sistem kekebalan 

tubuh manusia (terutama CD4 positif T-sel dan makrofag– komponen-

komponen utama sistem kekebalan sel), dan menghancurkan atau 

mengganggu fungsinya. Infeksi virus ini mengakibatkan terjadinya 

penurunan sistem kekebalan yang terus-menerus, yang akan 

mengakibatkan defisiensi kekebalan tubuh. Sistem kekebalan dianggap 

defisien ketika sistem tersebut tidak dapat lagi menjalankan fungsinya 

memerangi infeksi dan penyakit- penyakit. Orang yang kekebalan 

tubuhnya defisien (Immunodeficient) menjadi lebih rentan terhadap 

berbagai ragam infeksi, yang sebagian besar jarang menjangkiti orang 

yang tidak mengalami defisiensi kekebalan.
17

 

Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan defisiensi kekebalan 

yang parah dikenal sebagai “infeksi oportunistik” karena infeksi-infeksi 

tersebut memanfaatkan sistem kekebalan tubuh yang melemah.
18

 Pada 

tahun-tahun pertama setelah terinfeksi tidak ada gejala atau tanda infeksi, 

kebanyakan orang yang terinfeksi HIV tidak mengetahui bahwa dirinya 

telah terinfeksi. Segera setelah terinfeksi, beberapa orang mengalami 



gejala yang mirip gejala flu selama beberapa minggu. Penyakit ini disebut 

sebagai infeksi HIV primer atau akut. Selain itu tidak ada tanda infeksi 

HIV. Tetapi, virus tetap ada di tubuh dan dapat menular pada orang lain.
19

 

   Menurut Depkes RI (2003), definisi HIV yaitu virus yang 

menyebabkan AIDS dengan cara menyerang sel darah putih yang bernama 

sel CD4 sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Gejala-

gejala timbul tergantung dari infeksi oportunistik yang menyertainya. 

Infeksi oportunistik terjadi oleh karena menurunnya daya tahan tubuh 

(kekebalan) yang disebabkan rusaknya sistem imun tubuh akibat infeksi 

HIV tersebut.
20

 

Acquired immune deficiency syndrome (AIDS) disebabkan oleh 

infeksi HIV dan ditandai dengan berbagai gejala klinik, termasuk 

immunodefisiensi berat disertai infeksi oportunistik dan kegananasan, dan 

degenerasi susunan saraf pusat. Virus HIV menginfeksi berbagai jenis sel 

sistem imun termasuk sel T CD4
+
, makrofag dan sel dendritik. Tingkat 

HIV dalam tubuh dan timbulnya berbagai infeksi tertentu merupakan 

indikator bahwa infeksi HIV telah berkembang menjadi AIDS.
20

Menurut 

Depkes RI (2003), AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune 

Deficiency Syndrome yang merupakan dampak atau efek dari perkembang 

biakan virus HIV dalam tubuh makhluk hidup. Sindrom AIDS timbul 

akibat melemah atau menghilangnya sistem kekebalan tubuh karena sel 

CD4 pada sel darah putih yang banyak dirusakoleh Virus HIV.
21

Pada 

tahun 1993, CDC memperluas definisi AIDS, yaitu dengan memasukkan 



semua orang HIV positif dengan jumlah CD
4+

 di bawah 200 per μL darah 

atau 14% dari seluruh limfosit.
22

 

Masalah HIV dan AIDS adalah masalah kesehatan masyarakat 

yang memerlukan perhatian yang sangat serius. Ini terlihat dari apabila 

dilihat jumlah kasus AIDS yang dilaporkan setiap tahunnya sangat 

meningkat secara signifikan. Menurut Menkes, sejak pertama kali 

ditemukan (1987) sampai dengan Juni 2012, kasus HIV / AIDS tersebar di 

378 (76%) dari 498 kabupaten/kota di seluruh (33) provinsi di Indonesia.  

Namun, saat ini sudah diwaspadai telah terjadi penularan HIV yang 

meningkat melalui jalur parental (ibu kepada anaknya), terutama di 

beberapa ibu kota provinsi. Menurut laporan perkembangan HIV AIDS di 

Indonesia yang dilakukan oleh Menkes dari tahun 1987-Juni 2012 kasus 

AIDS terbanyak dilaporkan dari DKI Jakarta (5.118 kasus), Papua (4865 

kasus), Jawa timur (4664 kasus), Jawa Barat (4043 kasus), Bali (2775 

kasus), Jawa Tengah (1948 kasus), Kalimantan Barat (1358 kasus), 

Sulawesi Selatan (999 kasus), Riau (731 kasus), DIY (712 kasus). Tetapi, 

angka kematian AIDS menurun dari 3,7% pada tahun 2010 menjadi 0.2% 

pada tahun 2012.
23

 

Penyebaran HIV AIDS menurut Menkes, presentasi kasus AIDS 

pada tahun 1987 – Juni tahun 2012 dilaporkan berdasarkan  kelompok 

umur tertinggi pada kelompok umur 20-29 tahun (41,5%), diikuti 

kelompok umur 30-39 tahun (30,8%), kelompok umur 40-49 tahun  

(11,6%) , kelompok umur 15-19 tahun (4,1%) dan umur 50-59 tahun 



(3,7%).  Sedangkan presentasi kasus AIDS lebih banyak terdapat pada 

laki-laki (70%) dari pada perempuan (29%).
23

 

  

2.2 Faktor Risiko HIV/AIDS 

 Faktor risiko epidemiologis infeksi HIV adalah sebagai berikut :
24,  25

 

1. Perilaku berisiko tinggi : 

 Hubungan seksual dengan pasangan berisiko tinggi tanpa 

menggunakan kondom 

 Pengguna narkotika intravena, terutama bila pemakaian jarum 

secara bersama tanpa sterilisasi yang memadai. 

 Hubungan seksual yang tidak aman : multi partner, pasangan 

seks individu yang diketahui terinfeksi HIV, kontaks seks per 

anal. 

2. Mempunyai riwayat infeksi menular seksual. 

3. Riwayat menerima transfusi darah berulang tanpa penapisan. 

4. Riwayat perlukaan kulit, tato, tindik, atau sirkumsisi dengan alat 

yang tidak disterilisasi. 

Virus HIV berada terutama dalam cairan tubuh manusia. Cairan yang 

berpotensial mengandung virus HIV adalah darah, cairan sperma, cairan 

vagina dan air susu ibu. Sedangkan cairan yang tidak berpotensi untuk 



menularkan virus HIV adalah cairan keringat, air liur, air mata dan lain-

lain.
24, 25

 

 

2.3 Etiologi HIV  

   Acquired immune deficiency syndrome (AIDS) disebabkan oleh 

Human Immunodeficiency Virus (HIV) . HIV adalah virus sitopatik yang 

diklasifikasikan dalam famili Retroviridae, subfamili Lentivirinae, genus 

Lentivirus. HIV termasuk virus Ribonucleic Acid (RNA) dengan berat 

molekul 9,7 kb (kilobases). Strukturnya  terdiri dari lapisan luar atau 

envelop yang terdiri atas glikoprotein gp120 yang melekat pada 

glikoprotein gp4. Dibagian dalamnya terdapat lapisan kedua yang terdiri 

dari protein p17. Setelah itu terdapat inti HIV yang dibentuk oleh protein 

p24. Didalam inti terdapat komponen penting berupa dua buah rantai RNA 

dan enzim reverse transcriptase. Bagian envelope yang terdiri atas 

glikoprotein, ternyata mempunyai peran yang penting pada terjadinya 

infeksi oleh karena mempunyai afinitas yang tinggi terhadap reseptor 

spesifik CD4 dari sel Host. Molekul RNA dikelilingi oleh kapsid berlapis 

dua dan suatu membran selubung yang mengandung protein.
1, 5,  26

 

  Jenis virus RNA dalam proses replikasinya harus membuat 

sebuah salinan Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) dari RNA yang ada di 

dalam virus. Gen DNA tersebut yang memungkinkan virus untuk 

bereplikasi. Seperti halnya virus yang lain, HIV hanya dapat bereplikasi di 



dalam sel induk. Di dalam inti virus juga terdapat enzim-enzim yang 

digunakan untuk membuat salinan RNA, yang diperlukan untuk replikasi 

HIV yakni antara lain: reverse transcriptase, integrase, dan protease. 

RNA diliputi oleh kapsul berbentuk kerucut terdiri atas sekitar 2000 kopi 

p24 protein virus. Dikenal dua tipe HIV yaitu HIV -1 yang ditemukan 

pada tahun 1983
27

 dan HIV-2 yang ditemukan pada tahun 1986 pada 

pasien AIDS di Afrika Barat.
28

 Epidemi HIV secara global terutama 

disebabkan oleh HIV-1, sedangkan HIV-2 tidak terlalu luas 

penyebarannya, hanya terdapat di Afrika Barat dan beberapa negara Eropa 

yang mempunyai hubungan erat dengan Afrika Barat.
27, 28

 

HIV-1 dan HIV-2 mempunyai struktur yang hampir sama tetapi 

mempunyai perbedaan struktur genom. HIV-1 punya gen vpu tapi tidak 

punya vpx , sedangkan HIV-2 sebaliknya.
29,30

 Perbedaan struktur genom 

ini walaupun sedikit, diperkirakan mempunyai peranan dalam menentukan 

patogenitas dan perbedaan perjalanan penyakit diantara kedua tipe HIV. 

Karena HIV-1 yang lebih sering ditemukan, maka penelitian – penelitian 

klinis dan laboratoris lebih sering sering dilakukan terhadap HIV-1.
31, 32

 

 Jumlah limfosit T penting untuk menentukan progresifitas 

penyakit infeksi HIV ke AIDS. Sel T yang terinfeksi tidak akan berfungsi 

lagi dan akhirnya mati. Infeksi HIV ditandai dengan adanya penurunan 

drastis sel T dari darah tepi.
29

  

 



2.4 Patogenesis infeksi HIV/AIDS 

   Penyakit HIV dimulai dengan infeksi akut yang hanya 

dikendalikan sebagian oleh respon imun spesifik dan berlanjut menjadi 

infeksi kronik progresif pada jaringan limfoid perifer. Perjalanan penyakit 

dapat dipantau dengan mengukur jumlah virus dalam serum pasien dan 

menghitung jumlah sel T CD4+ dalam darah tepi. Bergantung pada lokasi 

masuknya virus ke dalam tubuh, sel T CD4+ dan monosit dalam darah 

atau sel T CD4+ dan makrofag dalam jaringan mukosa merupakan sel – sel 

pertama yang terinfeksi. Besar kemungkinan bahwa sel dendritik berperan 

dalam penyebaran awal HIV dalam jaringan limfoid, karena fungsi normal 

sel dendritik adalah menangkap antigen dalam epitel lalu masuk ke dalam 

kelenjar getah bening. Setelah berada dalam kelenjar getah bening, sel 

dendritik meneruskan virus kepada sel T melalui kontak antar sel. Dalam 

beberapa hari saja jumlah virus dalam kelenjar berlipat ganda dan 

mengakibatkan viremia. Pada saat itu, jumlah partikel HIV dalam darah 

banyak sekali disertai sindrome HIV akut. Viremia menyebabkan virus 

menyebar di seluruh tubuh dan menginfeksi sel T, monosit maupun 

makrofag dalam jaringan linfoid perifer. Sistem imun spesifik kemudian 

akan berupaya mengendalikan infeksi yang tampak dari menurunnya kadar 

viremia, walaupun masih tetap dapat dideteksi.
33

 

   Infeksi akut awal ditandai oleh infeksi sel T CD4+ memori (yang 

mengekspresikan Chemokine (C-C motif)  reseptor 5 (CCR5) dalam 

jaringan limfoid mukosa dan kematian banyak sel terinfeksi. Setelah 



infeksi akut, berlangsunglah fase kedua dimana kelenjar getah bening dan 

limfa merupakan tempat replikasi virus dan destruksi jaringan secara terus 

menerus. Oleh karena itu, jumlah virus menjadi sangat banyak dan jumlah 

sel T-CD4 menurun. Serokonversi membutuhkan waktu beberapa minggu 

sampai beberapa bulan. Simptom pada fase ini demam, limfadenopati, 

gatal – gatal. Selama periode ini sistem imun dapat mengendalikan 

sebagian besar infeksi, karena itu fase ini disebut fase laten.
33

 

Pada fase laten atau pada fase yang kedua ini merupakan infeksi 

HIV yang asimptomatik atau pasien yang terinfeksi HIV tidak 

menunjukkan gejala atau simptom untuk beberapa tahun yang akan 

datang. Di fase ini juga hanya sedikit virus yang diproduksi  dan sebagian 

besar sel T dalam darah tidak mengandung virus. Walaupun demikian, 

destruksi sel T dalam jaringan limfoid terus berlangsung sehingga jumlah 

sel T makin lama makin menurun hingga 500-200 sel/mm
3
. Jumlah sel T 

dalam jaringan limfoid adalah 90% dari jumlah sel T diseluruh tubuh. 

Pada awalnya sel T dalam darah perifer yang rusak oleh virus HIV dengan 

cepat diganti oleh sel baru tetapi destruksi sel oleh virus HIV yang terus 

bereplikasi dan menginfeksi sel baru selama masa laten akan menurunkan 

jumlah sel T dalam darah tepi.
34 

   Selama masa kronik progresif, respon imun terhadap infeksi lain 

akan merangsang produksi HIV dan mempercepat destruksi sel T. 

Selanjutnya penyakit menjadi progresif dan mencapai fase letal yang 

disebut AIDS, pada saat mana destruksi sel T dalam jaringan limfoid 



perifer lengkap dan jumlah sel T dalam darah tepi menurun hingga 

dibawah 200/mm
3
. Viremia meningkat drastis karena replikasi virus di 

bagian lain dalam tubuh meningkat. Pasien menderita infeksi 

opportunistik, cachexia, keganasan dan degenerasi susunan saraf pusat. 

Kehilangan limfosit Th menyebabkan pasien peka terhadap berbagai jenis 

infeksi dan menunjukkan respon imun yang infektif terhadap virus 

onkogenik.
34 

   
Selain tiga fase tersebut ada masa jendela yaitu periode di mana 

pemeriksaan tes antibodi HIV masih menunjukkan hasil negatif walaupun 

virus sudah ada dalam darah pasien dengan jumlah yang cukup banyak. 

Antibodi terhadap HIV biasanya muncul dalam 3-6 minggu hingga 12 

minggu setelah infeksi primer. Periode jendela sangat penting diperhatikan 

karena pada perode jendela ini pasien sudah mampu dan potensial 

menularkan HIV kepada orang lain.
34 

 

2.5  Manifestasi Klinis 

Sindroma HIV akut adalah istilah untuk tahap awal infeksi HIV.  

Gejalanya meliputi demam, lemas, nafsu makan turun, sakit tenggorokan 

(nyeri saat menelan), batuk, nyeri persendian, diare, pembengkakkan 

kelenjar getah bening, bercak kemerahan pada kulit (makula / ruam).
35

 



Diagnosis AIDS dapat ditegakkan apabila menunjukkan tes HIV 

positif dan sekurang-kurangnya didapatkan 2 gejala mayor dan 1 gejala 

minor .
35 

Tabel 2. Gejala mayor dan minor diagonis AIDS
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

          Dikutip dari : Buku Informasi Dasar HIV/AIDS dari kepustakaan 35 

Beberapa tes HIV adalah Full Blood Count (FBC), pemeriksaan 

fungsi hati, pemeriksaan fungsi ginjal : Ureum dan Creatinin, analisa urin, 

pemeriksaan feses lengkap. Pemeriksaan Penunjang adalah tes antibodi 

terhadap HIV, Viral load, CD4/CD8.
35

 

Gejala dan tanda klinis yang patut diduga infeksi HIV menurut 

WHO SEARO 2007.
36

 

GEJALA MAYOR GEJALA MINOR 

Berat badan turun >10% dalam 1 bulan Batuk menetap >1 bulan 

Diare kronik >1 bulan Dermatitis generalisata 

Demam berkepanjangan >1 bulan Herpes Zooster multisegmental 

dan berulang 

Penurunan kesadaran Kandidiasi orofaringeal 

Demensia / HIV ensefalopati Herpes simpleks kronis progresif 

 Limfadenopati generalisata 

 Infeksi jamur berulang pada alat 

kelamin wanita 

 Retinitis virus sitomegalo 



1. Keadaan umum : 

- Kehilangan berat badan > 10% dari berat badan dasar 

- Demam (terus menerus atau intermitten, temperatur oral 

> 37,5
o
C) yang lebih dari satu bulan, 

- Diare (terus menerus atau intermitten) yang lebih dari 

satu bulan. 

- Limfadenopati meluas 

2. Kulit :  

Post exposure prophylaxis (PPP) dan kulit kering yang luas 

merupakan dugaan kuat infeksi HIV. Beberapa kelainan 

seperti kulit genital (genital warts), folikulitis dan psoriasis 

sering terjadi pada orang dengan HIV/AIDS(ODHA) tapi 

tidak selalu terkait dengan HIV. 

3. Infeksi 

- Infeksi Jamur : Kandidiasis oral, dermatitis seboroik, 

kandidiasis vagina berulang 

- Infeksi viral : Herpes zoster, 

-  herpes genital (berulang), moluskum kotangiosum, 

kondiloma. 

- Gangguan pernafasan : batuk lebih dari 1 bulan, sesak 

nafas, tuberkulosis, pneumonia berulang, sinusitis 

kronis atau berulang. 



- Gejala neurologis : nyeri kepala yang makin parah 

(terus menerus dan tidak jelas penyebabnya), kejang 

demam, menurunnya fungsi kognitif. 

 

2.6  Hubungan antara viral load dengan CD4 pada pasien HIV/AIDS di 

RSUP Dr. Kariadi Semarang 

Viral load menggambarkan jumlah virus HIV di dalam darah, yang 

dinyatakan dalam satuan copies per mililiter (mL) darah.Tes viral load 

HIV adalah tes yang digunakan untuk mengukur jumlah virus HIV di 

dalam darah. Dengan mengukur HIV RNA di dalam darah dapat secara 

langsung mengukur besarnya replikasi virus. Untuk melakukan replikasi, 

virus membutuhkan RNA sebagai "cetakan" atau "blue print" agar dapat 

menghasilkan virus baru. Tiap virus HIV membawa dua  kopi RNA. Ini 

artinya jika pada hasil tes didapatkan jumlah HIV RNA sebesar 20.000 

kopi per mL maka berarti di dalam tiap mililiter darah terdapat 10.000 

partikel virus. Tes viral load ini menggunakan metode Polymerase Chain 

Reaction (PCR).
37, 38, 39 

Sejak infeksi HIV/AIDS menjadi epidemik di seluruh negara di 

dunia, pemeriksaan sel T-CD4 rutin dilakukan untuk memantau perjalanan 

infeksi dan sebagai indikator penurunan sistem imun.
6
 Pada pertengahan 

tahun 1990-an, sejak ditemukan teknologi baru untuk mengukur secara 

kuantitatif HIV RNA di dalam plasma atau dikenal sebagai viral load HIV, 



pemeriksaan ini mulai rutin dilakukan oleh para klinisi sebagai prediktor 

yang lebih baik daripada pemeriksaan sel limfosit T-CD4 untuk 

memprediksi progresifitas perjalanan infeksi HIV. Pemeriksaan viral load 

HIV juga sering digunakan untuk menentukan efektivitas relatif dari obat 

antiretroviral pada beberapa uji klinis. Viremia yang terus meningkat 

tersebut akan berusaha menyerang CD4. Penurunan kadar CD4 yang 

progresif menujukkan adanya defisiensi imun.
37, 40 

Individu yang terinfeksi HIV , sel yang paling sering terinfeksi 

adalah sel CD4 dan  menjadi bagian dari sel tersebut.
41 

Jumlah CD4 adalah 

cara untuk menilai status imunitas ODHA. Pemeriksaan CD4 melengkapi 

pemeriksaan klinis untuk menentukan pasien yang memerlukan 

pengobatan profilaksis infeksi oportunistik (IO) dan terapi obat 

antiretroviral(ARV). Sedangkan pemeriksaan jumlah virus melengkapi 

pemeriksaan labolatorium untuk monitoring penyakit. Besarnya 

berbanding terbalik dengan CD 4, jadi jumlah CD 4 dan jumlah virus 

secara langsung menunjukkan status imun penderita. Rata – rata 

penurunan CD4 adalah sekitar 70-100 sel/mm
3
/ tahun, dengan peningkatan 

setelah pemberian ARV antara 50-100 sel/mm
3
/tahun. Jumlah limfosit 

total tidak dapat menggantikan pemeriksaan CD4.
36 

Ketika sel CD4 

menggandakan diri untuk melawan infeksi apa pun, sel tersebut juga 

membuat banyak duplikasi HIV.
42

 Semakin menurunnya sel CD4 berarti 

sistem kekebalan tubuh kita semakin rusak dan semakin rendahnya jumlah 

CD4 yang ada dalam tubuh manusia, semakin mungkin kita akan mudah 



sakit atau mungkin akan mengalami infeksi oportunistik. Apabila jumlah 

CD4 dibawah 350/mm3, atau dibawah 14%, kita dianggap AIDS.
43

 Jumlah 

Sel CD4 dipakai bersama untuk meramalkan berapa lama kita akan tetap 

sehat.
44

 

Baru-baru ini data surveilans HIV menunjukkan bahwa sekitar 

33% dari orang yang terinfeksi HIV di Amerika Serikat hadir untuk tes 

HIV ulang yang sebenarnya mereka terlambat untuk tes HIV ulang  

tersebut dan ternyata hasil dari tes HIV ulang tersebut menunjukkan bahwa 

HIV mereka sudah berkembang menjadi AIDS (CD4+ jumlah sel <200 sel 

/ mL atau penyakit terdefinisi AIDS) dalam satu tahun setelah diagnosis 

HIV
45,46

. Pasien cenderung untuk berpengalaman menggunakan terapi 

combinasi ART berdosis tinggi jika mereka masuk dalam lingkup 

perawatan HIV dan memulai pengobatan pada jumlah CD4 <350 sel/mm3 

8,9
; biaya klinis lebih mendalam ketika jumlah CD4 <200 sel/mm3 atau 

pasien telah mengembangkan klinis AIDS.
47, 48, 49 

Kate Buchacz et al akhirnya mengevaluasi persentase orang-orang 

yang berkembang menjadi AIDS (didefinisikan sebagai jumlah CD4 <200 

sel/mm3 atau CD4 + T-limfosit persentase limfosit total <14 atau 

dokumentasi dari kondisi terdefinisi AIDS) dalam waktu 12 bulan setelah 

diagnosis HIV sedangkan menurut WHO, jika jumlah sel CD4 ≤ 200 sel/µl 

disebut dengan kondisi HIV  stadium IV.  Banyak penelitian yang 

menunjukkan bahwa rendahnya  jumlah CD4 ( ≤ 100 sel/µl) dan WHO 

stadium IV merupakan permulaan awal suatu pengobatan yang juga 



merupakan suatu prediksi major sebagai penyebab kematian. Sedangkan 

jika jumlah CD4 < 350 sel/mm
3
 sudah merupakan terinfeksi HIV.

 50, 51 

Tes viral load HIV ditujukan pada pasien-pasien yang telah 

didiagnosa mengalami infeksi HIV atau AIDS. Tes ini dapat juga 

dilakukan pada bayi yang baru lahir, yang ibunya diketahui menderita HIV 

atau AIDS oleh karena dapat mendeteksi HIV dalam darah lebih cepat 

dibandingkan tes-tes yang lain. Deteksi RNA virus penting juga dilakukan 

pada penderita dengan infeksi yang masih akut (sebelum terbentuk 

antibodi) atau pada kasus yang sangat jarang, pada seseorang yang 

terinfeksi tanpa terbentuk antibodi (antibodi negatif).
37, 39, 40

 

HIV RNA dalam plasma dapat diukur melalui beberapa metode 

atau teknik pemeriksaan, yakni: (1) Polymerase Chain Reaction (PCR); (2) 

branched-chain DNA (b-DNA); (3) Nucleic acid sequence-based 

amplification (NASBA). Ketiga metode tersebut dapat mengukur HIV 

RNA dalam plasma secara kuantitatif dengan akurat, namun masing-

masing metode bekerja dengan cara yang berbeda-beda sehingga 

menunjukkan hasil yang berbeda untuk pemeriksaan sampel yang sama. 

Oleh karena itu penting untuk diperhatikan supaya menggunakan satu jenis 

tes atau metode yang sama pada setiap pemeriksaan viral load agar hasil 

yang diperoleh dapat dibandingkan dari waktu ke waktu.
37, 38, 52, 53

 

Sensitivitas dari masing-masing metode pemeriksaan bervariasi 

tergantung tipe alat yang digunakan. Namun ketiga metode saat awal 

ditemukan memiliki batas sensitivitas berkisar 200–500 RNA kopi per 



mililiter plasma, dengan batas atas yang dapat dideteksi mencapai 100.000 

hingga lebih dari 1 juta kopi per mL. Saat ini teknik pemeriksaan yang 

lebih sensitif, dapat mendeteksi 20–50 kopi HIV RNA per mL telah 

tersedia.
36, 38, 52, 53 

Dalam pengukuran HIV RNA dalam plasma, sebaiknya pada tiap 

penderita diambil pengukuran saat baseline sehingga hasil pengukuran 

yang didapat pada saat berikutnya dapat dibandingkan. Nilai baseline ini 

dapat diperoleh dengan cara menghitung rata-rata hasil dua tes viral load 

yang dilakukan dalam rentang waktu 2–4 minggu. Hasil pemeriksaan viral 

load sebanyak beberapa kali dikatakan mengalami perubahan bermakna 

jika didapatkan penurunan atau peningkatan viral load sebanyak tiga kali 

lipat atau lebih dari hasil tes yang sebelumnya.
36, 38, 52, 53 

Beberapa faktor dapat memengaruhi hasil pengukuran HIV RNA 

dalam plasma misalnya, vaksinasi atau infeksi virus yang lain. Hal tersebut 

dapat meningkatkan replikasi HIV di dalam darah, oleh karena itu 

sebaiknya pasien tidak melakukan pemeriksaan viral load HIV dalam 

waktu empat minggu setelah mendapatkan vaksinasi atau mengalami 

infeksi apa pun.
36, 38, 52, 53 

 

2.7 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Hubungan antara viral load dengan 

CD4 pada pasien  HIV/AIDS di RSUP Dr. Kariadi Semarang 

Pada penderita HIV dapat mengalami progresifitas penyakit untuk 

menjadi AIDS. Setiap penderita HIV apabila sudah terdeteksi HIV 



pertama kali selalu dilakukan pemeriksaan viral load dengan jumlah CD4 

untuk melihat perkembangan penyakit tersebut. Viral load dan jumlah 

CD4 tersebut akan selalu mengalami kenaikan dan penurunan, tentunya 

hal itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yaitu resistensi virus, viral 

load, stadium klinis, gizi, kepatuhan minum obat ARV, depresi, 

imunologi, gender, umur, sirkumsisi, ras, psikososial (keluarga, 

masyarakat, stigma, deskriminasi), perilaku seksual,.
5 

 

2.7.1 Resistensi Virus  

Resistensi virus yang terjadi pada pasien HIV/AIDS selalu sering 

terjadi. Resistensi virus biasanya terjadi karena kegagalan terapi ARV 

yang disertai dengan adanya ketidak patuhan terapi ARV.Biasanya juga 

dipengaruhi oleh adanya depresi, kurangnya dukungan psikososial 

terhadap pasien sehingga menimbulkan suatu gagal terapi.
36

 

Kemungkinan adanya gagal terapi perlu dicurigai apabila setelah 

memulai terapi minimal 6 bulan dengan kepatuhan yang tinggi tetapi tidak 

terjadi respon terapi yang kita harapkan. Kriteria gagal terapi adalah 

menggunakan 3 kriteria , yaitu kriteria klinis, imunologis dan virologis. 

Jumlah virus (VL) yang yang menetap di atas 5000 copies/ml 

mengkonfirmasi gagal terapi. Bila pemeriksaan VL tidak tersedia, untuk 

menentukan gagal terapi menggunakan kriteria imunologis untuk 

memastikan gagal terapi secara klinis.
36

 



 

Kegagalan terapi menurut kriteria WHO :
36

 

1. Kegagalan klinis  

Munculnya infeksi opportunistik dari kelompok stadium 

IV setelah minimal 6 bulan dalam terapi ARV. 

Beberapa penyakit yang termasuk dalam stadium klinis 

III (TB paru, infeksi bakteri berat) dapat merupakan 

petunjuk kegagalan terapi. 

2. Kegagalan imunologis  

Adalah gagal mencapai dan mempertahankan jumlah 

CD4 yang adekuat, walaupun telah terjadi penurunan / 

penekanan jumlah virus. Jumlah CD4 juga dapat 

digunakan untuk menentukan apakah perlu mengubah 

terapi atau tidak. 

3. Kegagalan virologis 

Disebut gagal virologis jika viral load tetap > 5.000 

copies/ml dan viral load menjadi terdeteksi lagi setelah 

sebelumnya tidak terdeteksi. 

   Apabila jumlah virus (VL) diketahui > 5.000 copies/ml maka terapi 

ARV tersebut akan diganti dengan lini kedua. Tetapi dengan adanya 

penggantian terapi ARV lini kedua tetap diperlukan adanya kepatuhan 

pasien terhadap terapi ARV tersebut karena jika tidak akan menimbulkan 

resistensi virus terhadap ARV.
36 



2.7.2 Viral Load 

   Pada saat kita terinfeksi HIV, HIV mulai menggandakan diri, 

dengan akibat jumlah virus (yang disebut viral load) dalam darah semakin 

tinggi. Dalam proses menggandakan diri tersebut, sel CD4 dibunuh, 

dengan akibat jumlah CD4 kita menurun dan semakin cepat pasien 

tersebut menuju ke AIDS. Secara alamiah sel kekebalan kita akan 

dimanfaatkan, bisa diibaratkan seperti mesin fotocopy. Namun virus ini 

akan merusak mesin fotocopynya setelah mendapatkan hasil copy virus 

baru dalam jumlah yang cukup banyak. Sehingga lama-kelamaan sel 

kekebalan kita habis dan jumlah virus menjadi sangat banyak. Viral load 

ini dinyatakan dalam satuan kopi per mililiter (mL) darah. Viral load dapat 

dinyatakan dalam keadaan tinggi, sedang, dan rendah. Tetapi viral load 

juga bisa tidak terdeteksi (undetectable) pada pasien HIV/AIDS yang 

sudah terkontrol.Viral load yang tidak terdeteksi di definisikan sebagai 

dibawah 50 kopi/ml. Baru-baru ini, para peneliti melihat bahwa viral load 

pada banyak pasien kadang kala naik dari tidak terdeteksi menjadi tingkat 

yang masih rendah (biasanya di bawah 400), dan kemudian kembali tidak 

terdeteksi. “Blip” (peningkatan sementara) ini tidak menunjukkan bahwa 

ART mulai gagal atau virus mulai mengembangkan resistansi.
38

 Dikatakan 

low-level positive results apabila jumlah virus di dalam darah adalah <200 

kopi/ml.
54 

Jika virus HIV membunuh sel T CD4 sampai terdapat kurang dari 

200 sel T CD4 permikro liter darah, maka kekebalan seluler akan hilang. 



Pada pasien HIV/AIDS, viral load ini merupakan prediktor yang baik 

untuk melihat progresivitas penyakit dan sering juga untuk menentukan 

efektivitas atau kegagalan terapi antiretroviral.
37, 40 

 

2.7.3 Stadium Klinis 

Perkembangan HIV menurut WHO (2002), manifestasi klinis 

penderita HIV/AIDS dewasa dibagi dalam 4 stadium , yaitu :
55

 

1. Stadium I 

1. Asimtomatis 

2. Limfadenopati generalisata persisten 

Dengan penampilan stadium klinis I : asimtomatis dan 

aktivitas normal 

 

2. Stadium II 

1. Penurunan berat badan < 10% 

2. Manifestasi mukokutaneus minor (dermatitis 

seborreic, prurigo, infeksi jamur pada kuku, ulserasi 

pada mulut berulang, cheilitis angularis). 

3. Herpes Zoster, dalam 5 tahun terakhir 

4. Infeksi saluran napas atas berulang (misalnya : 

sinusitis bakterial). 



Dengan  atau penampilan stadium klinis 2 : 

simtomatis, aktivitas normal. 

 

3. Stadium III 

1. Penurunan berat badan >10% 

2. Diare kronis dengan penyebab yang tidak jelas > 1 

bulan. 

3. Demam tanpa penyebab yang jelas (intermittent 

atau menetap) > 1 bulan 

4. Kandidiasis oral 

5. Tuberkulosis paru dalam 1 tahun terakhir 

6. Terinfeksi bakteri berat ( pneumonia, piomiositis) 

Dengan atau penampilan stadium klinis 3 : berbaring di 

tempat tidur, <50% sehari dalam 1 bulan. 

 

4. Stadium IV 

1. HIV wasting syndrome 

2. Pneumonia pneumokistik karinii 

3. Infeksi toksoplasmosis di otak 

4. Diare karena crytosporidiosis > 1 bulan 

5. Mengalami infeksi sitomegalovirus 

6. Infeksi herpes simpleks, maupun mukukutaneus > 

1 bulan 



7. Infeksi mikosis (histoplasmosis, 

coccidiodimycosis) 

8. Kandidiasis esofagus, trakhea, bronkus, maupun 

paru 

9. Infeksi mikobakteriosis atypical 

10. Sepsis 

11. Tuberkulosis ekstrapulmoner 

12. Limfoma maligna 

13. Sarkoma kaposi 

AIDS, yang berarti kumpulan penyakit yang disebabkan 

oleh virus HIV, adalah fase akhir dan biasanya bercirikan 

suatu jumlah CD4 kurang 200. 

Dengan penampilan stadium klinis  4 : berada di tempat 

tidur , >50% setiap hari dalam bulan – bulan terakhi 

Tabel 3. Klasifikasi menurut WHO berdasarkan imunologi (jumlah CD4) : 

  

 

  

 

                       Dikutip dari : National AIDS programme WHO dari kepustakaan 51 

Dengan menurunnya status imun terutama bila CD4 <200 

sel/mm3, maka berbagai mikroorganisme seperti bakteri, virus lain, 

Derajat CD4 cell count/mm3 

Normal >500 sel/mm
3
 

Mild deficiency 350-499 

Advanced deficiency 200-349 

Severe deficiency <200 



protozoa cenderung tumbuh dan berkembang biak menimbulkan infeksi 

sekunder. Bila CD4 semakin turun hingga <200 sel/mm3, maka selain 

ketiga jenis mikroorganisme tersebut juga muncul infeksi jamur. 

Meskipun demikian infeksi jamur juga bisa terjadi bersamaan dengan  

infeksi akibat bakteri, virus dan protozoa.
20 

Gambar 1. Skema hubungan stadium klinis dengan jumlah CD4 

 

                             Dikutip dari : AIDS Patologi dari kepustakaan 20  

Pengertian korelasi antara pengukuran virologi dan CD4 sangat 

penting karena untuk mengetahui prognosis penyakit dan pengobatan 

ARV. Pengukuran virologi korelasinya sangat signifikan dengan jumlah 

CD4 tetapi pengukuran virologi itu lebih bagus dibandingkan pengukuran 

jumlah CD4. Korelasi antara viral load dengan jumlah CD4 telah diamati 

dalam penelitian lainnya yaitu The Multicenter AIDS Cohort Study 

(MACS), the North American of Lamivudine. Deteksi virus  memiliki 

peran dalam menentukan risiko perkembangan klinis. Kehadiran virus 



dikaitkan dengan peningkatan tingkat infeksi titer HIV-1  dan plasma 

HIV-1 RNA dan dengan jumlah sel CD4 yang menurun. Jika jumlah CD4 

200-500 sel/mm
3
 maka untuk mempertimbangkan perkembangan klinis 

yang penting dilakukan adalah pengukuran viral load.
56

 

Pengukuran virus  merupakan prognosis terbaik pada pasien 

HIV/AIDS tetapi tidak dapat mengobservasi perjalanan penyakit tersebut, 

pengukuran virus itu menggunakan HIV-1 RNA. Jika HIV-1 RNA 

terdeteksi maka akan menimbulkan suatu manifestasi klinis, tetapi apabila 

HIV-1 RNA tidak terdeteksi maka tidak akan menimbulkan suatu 

manifestasi klinis. HIV-1 RNA tidak terdeteksi adalah <200 copies/mL. 

Beberapa pasien HIV/AIDS dengan plasma HIV-1 RNA awal 201-1000 

kopi/mL akan ada kemungkingan berkembang menjadi 1001-5078 

kopi/mL.
56

 

Sejumlah studi terbaru telah meneliti kepentingan relatif dari 

jumlah sel CD4 dan HIV-1 RNA dalam memprediksi tingkat progresi 

klinis dan kelangsungan hidup. Di dalam penelitian, menujukkan bahwa 

seseorang yang mempunyai jumlah CD4 200-500 sel/mm
3
 mempunyai 

gejala yang asimptomatik, apabila seseorang tersebut merupakan penderita 

HIV yang asimptomatik, maka plasma HIV-1 RNA dan fenotipe virus 

dapat memberikan informasi prognosis yang signifikan. Untuk menilai 

pasien dalam praktek klinis, dimana menghitung jumlah virus tidak selalu 

mungkin, menggabungkan plasma HIV-1 RNA dengan jumlah CD4 

adalah pendekatan yang paling praktis.
56 



Pasien HIV / AIDS dengan berbagai macam stadium klinik pada 

umumnya mengalami penurunan jumlah CD4 atau sistem imun tubuh 

tetapi jumlah virus di dalam tubuh semakin meningkat.  Apabila hal ini 

dibiarkan  maka pasien HIV/AIDS akan mengalami berbagai macam 

infeksi sekunder ditambah apabila pasien tersebut sudah terkena status 

AIDS (jumlah CD4 kurang dari 200 sel/mm3) maka akan mempunyai 

risiko kematian yang lebih besar oleh karena itu pasien HIV harus 

mendapat terapi ARV, bahkan terapi ARV seawal mungkin. Penggunaan 

terapi ARV seawal mungkin dapat mengurangi risiko kematian. Pasien 

dengan jumlah CD4 100 sel/mm
3
 atau kurang ketika mereka mulai ARV, 

secara bermakna lebih mungkin meninggal dalam lima tahun sedangkan 

pasien yang memulai terapi ketika jumlah CD4 antara 200-350 memiliki 

kecenderungan 6% lebih tinggi untuk bertahan hidup serta pasien yang 

memulai terapi ketika jumlah CD4 diatas 350 sel/mm
3
 memiliki 

kecenderungan 94% sampai 97% untuk bertahan hidup.
56 

 

2.7.4  Gizi 

Pada infeksi HIV dan AIDS dan sepsis, terjadi peningkatan kadar 

reactive oxygen species (ROS). Peningkatan reactive oxygen species(ROS) 

tersebut akibat meningkatnya produksi dan atau menurunnya antioksidan. 

ROS mempunyai peran penting dalam progresivitas HIV ke AIDS hingga 

ke sepsis  melalui: (1) peningkatan sitokin pro inflamatori, (2) aktivasi 



faktor transkripsiNF-kB, (3) memicu replikasi HIV, (4) penurunan limfosit 

T akibat apoptosis. Tingkat perubahan kadar ROS yang terjadi tersebut 

akan sangat tergantung pada kemampuan mitokondria dalam 

mempertahankan stabilitas homeostatis internal melalui produksi ROS dari 

pengaruh makrofag dan limfosit T-CD4 yang terinfeksi HIV. 

Meningkatnya aktifitas limfosit T akan menginduksi Th-1 untuk 

mensekresi sitokin proinflamatori, serta berpengaruh terhadap peningkatan 

kadar ROS. Bila produksi ROS terus meningkat dan atau disertai 

penurunan kadar antioksidan mikronutrien, maka kadar ROS akan terus 

meningkat tanpa terbendung yang berdampak luas pada berbagai sel. 

Meningkatnya kadar sitokin proinflamatori tersebut akan menurunkan 

asupan nutrisi dan meningkatkan kebutuhan dan kehilangan berbagai 

komponen nutrisi. Menurunnya mikronutrien antioksidan pada ODHA 

sangat berbahaya karena semakin mendorong terjadinya apoptosis pada 

berbagai sel serta membuka peluang tumbuh berkembangnya berbagai 

mikroorganisme yang mendorong progresivitas infkesi HIV ke AIDS atau 

ke sepsis. Indeks masa tubuh (IMT) ≤ 18,5, dan jumlah CD4 ≤ 50 

menunjukkan peluang terbesar untuk kematian 80,1% (0,801).
57, 58

 

 Apabila jumlah limfosit T-CD4 tersebut turun secara progresif 

berarti menunjukkan adanya defisiensi imun. Jika tanpa diimbangi upaya 

intervensi maka dari waktu ke waktu jumlah limfosit T-CD4 akan semakin 

rendah, membuka peluang terjadinya infeksi opportunistik dan muncul 

manifestasi klinis AIDS hingga sepsis.
57, 58 



Infeksi HIV akan mempengaruhi status nutrisi (makronutrien dan 

mikronutrien) serta sistem imun orang dengan infeksi HIV&AIDS 

(ODHA). Tanpa pemberian nutrisi yang adekuat, stress metabolik akibat 

infeksi akan menimbulkan kehilangan berat badan dan rusaknya sel bagian 

tubuh organ vital. Penurunan berat badan 10-20% dari semula akan sangat 

mengurangi kemampuan daya tahan tubuh dan meningkatkan morbiditas 

dan mortalitas, bahkan kehilangan 40% berat badan akan menyebabkan 

kematian. Malnutrisi akibat respons metabolik dan biokimiawi dalam 

tubuh mempunyai kontribusi dalam mekanisme pertahanan, yang 

selanjutnya menentukan hasil setiap episode infeksi. Respons metabolik 

dan biokimiawi tersebut terdiri atas hipermetabolisme, proteolisis dan 

hilangnya nitrogen, serta peningkatan glukogenolisis. Secara umum, 75% 

pasien yang masuk ke rumah sakit mengalami nutrisi yang menurun.
 57, 58

 

Di negara – negara berkembang, infeksi HIV akan lebih mudah 

jatuh ke stadium AIDS maupun sepsis karena ODHA dengan status 

imunokompremise tersebut hidup di lingkungan dengan kejadian berbagai 

infeksi yang tinggi. Pada saat berlangsungnya infeksi akut terjadi 

peningkatan metabolik dan konsumsi O2 diikuti dengan percepatan proses 

anabolik dan katabolik. Walaupun terjadi peningkatan anabolik dan 

katabolik secara simultan selama infeksi HIV&AIDS,  komponen 

katabolik secara klinis jauh lebih terlihat ditandai dengan kerusakan 

protein otot rangka dalam bentuk kehilangan berat badan dan masa otot 

sehingga muncul sindrom wasting. Bila kehilangan berat badan tersebut 



melebihi 10% disertai diare kronis > 1 bulan, dan atau  kelemahan umum 

disertai demam berkepanjangan > 1 bulan disebut HIV & AIDS wasting 

syndrome. Zat makanan serta energi yang disimpan akan digunakan 

melebihi batas konsumsi seharusnya.
57, 58

 

Perubahan - perubahan nutrisi tersebut ditandai oleh penurunan 

berat badan, kehilangan masa otot dan lemak, defisiensi vitamin dan 

mineral, menurunnya fungsi imun, meningkatnya kerentanan terhadap 

infeksi opportunistik, lebih progresifnya laju perjalanan penyakit dari 

infeksi HIV ke tingkat yang lebih berat yaitu AIDS hingga ke sepsis. 

Pasien HIV yang jatuh ke sepsis penurunan jumlah limfosit T-CD4 

semakin tidak terbendung, karena limfosit terdesak bukan hanya oleh 

intervensi HIV tetapi juga akibat apoptosis yang diinduksi oleh sepsis.
57, 58 

 

2.7.5  Kepatuhan minum obat antiretroviral (ARV) 

Pemberian ARV tidak begitu saja segera diberikan pada penderita 

yang dicurigai, tetapi perlu menempuh langkah – langkah yang arif dan 

bijaksana, serta mempertimbangkan berbagai faktor.
36

 

Rekomendasi memulai terapi ARV penderita dewasa menurut 

WHO (2011) :
36 

 

 

 



 

Tabel 4.Memulai terapi ARV penderita dewasa HIV/AIDS 

Populasi Target Pedoman terapi ARV 

Indikasi Mulai Terapi ARV 

Odha tanpa gejala klinis (stadium 

klinis1) dan  belum pernah 

mendapat terapi ARV 

CD4 ≤ 350 sel/mm
3
 

Odha dengan gejala klinis dan 

belum pernah mendapat terapi ARV 

- Stadium klinis 2 bila CD4 ≤ 350 

sel/mm
3
 

Atau 

- Stadium klinis 3 atau 4, 

berapapun jumlah CD4. 

                                                                          Dikutip dari : Pedoman Nasional 

Tatalakasana Klinis Infeksi HIV dan Terapi ARV dari kepustakaan 36 

Tujuan terapi ARV adalah :
36

 

1. Menurunkan angka kesakitan akibat HIV, dan menurunkan 

angka kematian AIDS 

2. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup penderita 

seoptimal mungkin 

3. Mempertahankan dan mengembalikan status imun ke fungsi 

normal. 

4. Menekan replikasi virus serendah dan selama mungkin 

sehingga kadar HIV dalam plasma <50 kopi/ml. 



Kepatuhan atau adherence pada terapi adalah sesuatu keadaan 

dimana pasien mematuhi pengobatannya atas dasar kesadaran sendiri, 

bukan hanya karena mematuhi perintah dokter. Adherence atau kepatuhan 

harus selalu dipantauan dievaluasi secara teratur pada setiap kunjungan. 

Kegagalan terapi ARV sering diakibatkan oleh ketidak-patuhan pasien 

mengkonsumsi ARV. Untuk mencapai supresi virologis yang baik 

diperlukan tingkat kepatuhan terapi ARV yang sangat tinggi, setidaknya 

95% dari semua dosis tidak terlupakan.  Kerjasama yang baik antara , 

tenaga kesehatan dengan pasien serta komunikasi dan suasana pengobatan 

yang konstruktif akan membantu pasien untuk patuh minum obat.
36

 

Faktor – faktor yang mempengaruhi atau faktor prediksi 

kepatuhan, yaitu:
36

 

1. Fasilitas layanan kesehatan. 

Sistem pelayanan yang berbelit, sistem pembiayaan yang 

mahal, tidak jelas dan birokratik merupakan penghambat yang 

signifikan terhadap kepatuhan karena menyebabkan pasien 

tidak dapat mengakses dengan mudah. Termausuk ruangan 

yang nyaman, jaminan kerahasiaan, penjadwalan yang baik, 

dan petugas yang ramah. 

2. Karakteristik pasien 

Karakteristik pasien meliputi faktor sosiodemografi dan faktor 

psikososial. Faktor sosiodemografi yaitu umur, jenis kelamin, 

ras, pendidikan, buta/tidak buta, penghasilan, 



pendidikan,asuransi, asal kelompok (waria, pekerja seks 

komersial/PSK). Sedangkan faktor psikososial terdiri dari 

kesehatan jiwa, penggunaan narkotika, psikotropika dan zat 

adiktif lainnya (NAPZA), lingkungan dan dukungan sosial, 

pengetahuan dan perilaku terhadap HIV dan terapinya. 

3. Paduan terapi ARV. 

Paduan terapi ARV ini meliputi jenis obat yang digunakan 

dalam paduan, bentuk paduan (fixed – dose combination (FDC) 

atau bukan FDC), jumlah pil yang harus diminum, 

kompleksnya paduan (frekuensi minum dan pengaruh dengan 

makanan), karakteristik obat dan efek samping dan mudah atau 

tidaknya mengakses ARV. 

4. Karakteristik penyakit penyerta 

Meliputi stadium klinis dan lamanya sejak terdiagnosis HIV, 

jenis infeksi opportunistik, gejala penyerta. Adanya infeksi 

opportunistik atau penyakit lain mengakibatkan penambahan 

jumlah obat yang diberikan. 

5. Hubungan pasien-tenaga kesehatan. 

Karakteristik ini juga dapat mempengaruhi kepatuhan, seperti 

kepuasan dan kepercayaan pasien terhadap tenaga kesehatan 

dan staf klinik, pandangan pasien terhadap kompetensi tenaga 

kesehatan, komunikasi, nada afeksi dari hubungan tersebut 



(hangat, terbuka, kooperatif,dll) dan kesesuaian kemampuan 

dan kapasitas tempat layanan dengan kebutuhan pasien. 

Hal – hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai terapi, pasien 

harus memahami program terapi ARV beserta konsekuensinya. Tiga 

langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan antara lain 

memberikan informasi, konseling perorangan, mencari penyelesaian 

masalah praktis dan membuat rencana terapi.
36

 

Dalam kepatuhan minum obat ARV ini, perlu diingat juga bahwa 

pasien yang tidak dapat mengambil obat tidak selalu berarti tidak patuh 

minum obat. Kepatuhan dapat dinilai dari laporan pasien sendiri, dengan 

menghitung sisa obat yang ada dan laporan dari keluarga atau pendamping 

yang membantu pengobatan. Konseling kepatuhan dilakukan pada setiap 

kunjungan dan dilakukan secara terus menerus dan berulang kali dan perlu 

dilakukan tanpa membuat pasien merasa bosan.
36

 

Pemantauan pasien dalam terapi ARV dapat dilihat dari 

pemantauan klinis yang perlu dilakukan pada minggu 2, 4, 8, 12, dan 24 

minggu sejak memulai terapi ARV dan kemudian setiap 6 bulan bila 

pasien telah mencapai keadaan stabil, dapat dilihat juga dari pemantauan 

laboratoris yaitu pengukuran viral load (VL) sampai sekarang tidak 

dianjurkan untuk memantau pasien dalam terapi ARV dalam keadaan 

terbatas fasilitas dan kemampuan pasien. Pengukuran VL dapat dilakukan 

maka terapi ARV diharapkan menurunkan VL menjadi tidak terdeteksi 



(undetectable) setelah bulan ke 6. Meningkatnya beban virus 

menunjukkann lebih progresifnya perjalanan penyakit menuju AIDS. 

Pemantauan pasien dalam terapi ARV juga dapat dilihat pada pemantauan 

pemulihan jumlah sel CD4. Pemberian terapi ARV dapat meningkatkan 

jumlah CD4. Serta dapat dilihat pada kematian dalam terapi ARV, sejak 

dimulainya terapi ARV maka angka kematian yang berhubungan dengan 

HIV semakin turun.
36 

 

2.7.6  Depresi 

Pada pasien HIV, salah satu penyebab kematian terbesar yang 

menyangkut tentang psikiatri atau kejiwaan pada pasien HIV/AIDS adalah 

gangguan depresi, ini berdasarkan laporan dari seorang pelajar di Afrika
17-

22
. Gangguan depresi tersebut biasanya terkait dengan tiga buah stressor. 

Pertama, stresor biologis akibat HIV sendiri. Kedua, stresor psikologis 

akibat dinyatakan terinfeksi HIV terutama bila tidak atau kurang 

dilengkapi dengan konseling dan atau penyampaian pernyataan terinfeksi 

HIV yang selalu tergesa-gesa. Ketiga, stresor psikososial akibat stigma 

dan deskriminasi yang berkembang di keluarga maupun masyarakat.
59, 60

 

Depresi yang terjadi pada pasien HIV/AIDS juga dapat 

mengakibatkan gagalnya terapi ARV karena pada pasien HIV/AIDS 

tersebut biasanya belum bisa menerima bahwa individu tersebut terkena 

infeksi HIV, timbul rasa malu, timbul rasa cemas sehingga menimbulkan 



ketidak patuhan dalam terapi ARV.
61

 Jika ketidak patuhan terapi ARV 

terjadi, maka akan terjadi kegagalan terapi pada ARV sehingga dapat 

mengakibatkan jumlah CD4 yang turun secara progresif serta infeksi HIV 

tersebut akan mudah menjadi AIDS.
62

 

Istilah stress tidak hanya ada untuk individu yang kompleks tetapi 

juga digunakan untuk menggambarkan respons sel terhadap stresor (Putra, 

1999). Respon sel terhadap stresor tergantung pada jenis, lama, dan berat 

jejas. Pada sel yang stres, penampilan kelelahan dapat berupa nekrosis dan 

apopotosis. Pada infeksi HIV, kelelahan diformulasikan dengan 

munculnya apoptosis yang patologis, difus, luas terutama mengenai 

limfosit T sehingga jumlah limfosit total dan atau CD4 berangsur 

menurun.
62

 

  Selama berlangsungnya infeksi HIV dihasilkan berbagai produk sel 

seperti molecular chaperones, reactive oxygen species (ROS) akibat 

hiperaktivitas mitokondria, terbukanya mitochondrial permeability 

transition pore (MPTP) pada membran mitokondria, meningkatnya 

aktivitas apoptosis inducing factor (AIF), apoptosis protease activating 

factor – 1 (Apaf-1), aktifnya berbagai reseptor trans membran, 

meningkatnya aktivitas NFkB dan replikasi HIV terutama oleh pengaruh 

stresor virus.
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2.7.7 Imunologi 

   Sel yang menjadi target utama HIV adalah sel yang mempunyai 

reseptor CD4, yaitu limfosit CD4+ (sel T helper atau Th) dan monosit atau 

makrofag.
41

 Sel CD4 adalah semacam sel darah putih atau limfosit dan ini 

bagian yang penting dari sistem kekebalan tubuh manusia. Disebut juga sel 

T-4, sel pembantu atau kadang sel CD4. Beberapa sel lainnya yang dapat 

terinfeksi yang ditemukan secara in vivo atau in vitro adalah megakariosit, 

epidermal langerhans, periferal dendritik, folikular dendiritik, mukosa 

rectal, mukosa saluran cerna, sel serviks, mikroglia, astrosit, trofoblast, 

limfosit CD8, sel retina dan epitel ginjal. Beberapa sel yang pada mulanya 

dianggap CD4 negatif, ternyata juga dapat terinfeksi HIV namun 

kemudian diketahui bahwa sel – sel tersebut mempunyai kadar CD4 

rendah.
63

 

   Disamping itu memang ada sel yang benar – benar CD4 negatif 

tetapi dapat terinfeksi HIV. Untuk hal ini diperkirakan ada reseptor lain 

untuk HIV yaitu Fc reseptor untuk virion yang diliputi antibodi. Terakhir 

ditemukan molekul CD26 yang diperkirakan merupakan koreseptor untuk 

terjadinya fusi sel dan masuknya virion setelah terjadi binding(ikatan).
63, 64

 

   Jumlah CD4 normal adalah 410 sel/mm3 – 1590 sel/mm3, bila 

jumlah CD4 dibawah 350/mm3, atau dibawah 14%, kita dianggap AIDS, 

(Definisi Depkes), sedangkan menurut WHO, jika jumlah sel CD4 ≤ 200 

sel/µl disebut dengan kondisi HIV  stadium IV.  Banyak penelitian yang 



menunjukkan bahwa rendahnya  jumlah CD4 ( ≤ 100 sel/µl) dan WHO 

stadium IV merupakan permulaan awal suatu pengobatan yang juga 

merupakan suatu prediksi major sebagai penyebab kematian. Jumlah CD4 

dipakai bersama untuk meramalkan berapa lama kita akan tetap sehat. 

Selain itu apabila jumlah CD4 <350 sel/mm
3
 sudah menandakan bahwa 

seseorang tersebut sudah terinfeksi HIV.
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2.7.8  Gender 

Menurut depkes, pada kasus HIV  terjadi pada pria dan wanita 

tetapi pada kasus AIDS prevalensi nya lebih banyak pada pria. Menurut 

penelitian Amie L pada tahun 2010, sebetulnya diagnosis HIV/AIDS  pada 

wanita lebih banyak daripada pria tetapi karena pada wanita jumlah 

CD4nya tinggi serta gejala klinik HIV / AIDS pada wanita sedikit maka 

hal inilah yang menyebabkan diagnosis di masyarakat menunjukkan 

frekuensi HIV/AIDS pada wanita lebih rendah pada pria. Sebenarnya 

wanita lebih mudah mengalami infeksi HIV / AIDS  dua kali lipat lebih 

tinggi daripada pria, hal ini juga diutarakan pada penelitian yang dilakukan 

Amie L pada tahun 2010.  Mekanisme pokok dari gender yang 

mempengaruhi viral load dengan jumlah CD4 belum diketahui secara 

pasti. Pernyataan tersebut juga diutarakan oleh Anderson bahwa wanita 

memiliki probabilitas terinfeksi HIV dua kali lebih besar dibandingkan 

pria. Hal ini berhubungan dengan fisiologi mukosa genital. Pada laki – laki 



yang sebelumnya sudah pernah berhubungan dengan wanita yang 

terinfeksi HIV menyebabkan semen mengandung virus HIV dengan 

konsentrasi tinggi. Apabila melakukan kontak seksual dengan wanita 

muda yang lain, dimana mukosa genital wanita lebih luas maka semen 

akan kontak dengan traktus genital wanita dalam waktu yang lama.
65, 66, 67 

 

2.7.9  Umur 

   Usia dapat diperhitungkan sebagai variabel dalam 

memperhitungkan jumlah CD4. Umur merupakan faktor penentu terbesar 

kematian dalam infeksi HIV.  Tetapi umur yang lebih tua (>50 tahun) 

cenderung lebih mudah mengalami progresi dari HIV menjadi AIDS 

dibandingkan orang – orang dalam kelompok umur 15-24 tahun.
68,69

 

Kekebalan turun karna usia masih menjadi suatu alasan.Banyak penelitian 

yang mengatakan bahwa golongan usia tua kurang mempraktekkan seks 

yang tidak aman dibandingkan dengan usia muda. Salah satu epidemiologi 

di USA mempelajari bahwa usia tua bisa terinfeksi HIV  karena 

melakukan seks yang tidak aman padahal sistem kekebalan pada golongan 

usia tua mengalami penurunan sehingga penderita yang terinfeksi HIV 

lebih mudah menjadi AIDS maka banyak kematian terjadi.
70 

   Salah satu temuan yang konsisten adalah kegagalan untuk 

mempertimbangkan HIV sebagai penyebab penyakit pada golongan usia 

tua. Individu ini memiliki waktu yang lebih singkat dari diagnosis hingga 



terjadinya AIDS dengan melihat  perkembangan yang berkaitan dengan 

usia lebih cepat untuk menjadi AIDS dan kegagalan dokter untuk 

mempertimbangkan HIV sebagai diagnosis. Skrining kurang umum untuk 

orang dewasa yang lebih tua, yang dianggap tidak beresiko.
71 

 

2.7.10 Sirkumsisi 

   Sirkumsisi yang dilakukan pada pria dapat membantu untuk 

memproteksi dari HIV. Data dari peneliti yang dilakukan  menunjukkan 

bahwa prevalensi infeksi HIV rendah terhadap pria yang melakukan 

sirkumsisi dibandingkan pria yang tidak melakukan sirkumsisi serta 

sirkumsisi  keberhasilannya setara dengan vaksin. Circumsisi merupakan 

sarana pencegahan HIV yang relatif murah. WHO mengadakan kerjasama 

dengan negara-negara dalam pelaksaanaan sirkumsisi karena sirkumisisi 

merupakan salah satu proteksi terhadap infeksi HIV.
72 

Alasan bahwa sirkumsisi dapat digunakan sebagai proteksi 

terhadap HIV adalah sirkumisisi merupakan tindakan operasi kecil dengan 

membuang foreskin penis (bagian ujung kulit penis yang menutupi kepala 

penis) dimana didalam foreskintersebut tidak memiliki lapisan pelindung 

yang penuh keratin dan  terdapat sel – sel yang disebut sel Langerhans, sel 

Langerhans tersebut merupakan target utama HIV yang digunakan virus 

HIV untuk menginfeksi tubuh seseorang dengan mudah. Dengan 

menghapus foreskin dapat mengurangi sel yang rentan.
73 



2.7. 11 Ras 

   Beberapa penelitian menujukkan bahwa HIV adalah penyebab 

utama ke sembilan dari kematian di antara orang berkulit hitam khususnya 

orang kulit hitam non Hispanik karena kurangnya gabungan pengetahuan 

pencegahan HIV, kurangnya pengetahuan tentang status HIV mereka, 

kurangnya akses ke sistem perawatan kesehatan.
74 

Penelitian Amie L 

menunjukkan bahwa pada orang berkulit putih khusunya bangsa Eropa 

Nordik mempunyai faktor resiko yang lebih rendah terinfeksi HIV 

dibandingkan dengan orang kulit hitam termasuk orang coklat khususnya 

orang afrika. Hal ini dikarenakan orang kulit putih mempunya gen Delta 

32 – (CCR 5 delta 32 – yang merupakan mutasi dari gen CCR5 delta 32 +) 

sedangkan orang kulit hitam mempunyai CCR5 delta 32 +.  Perpustakaan 

Kedokteran Nasional menentukan frekuensi dari alel mutan CCR5 delta 32 

pada populasi berisiko tinggi HIV-yang seronegatif, dan menemukan 

keberhasilan perlindungan in vitro tehadap infeksi HIV-1 jika 

dibandingkan dengan penduduk umum Afrika.
75 

  

2.7. 12 Psikososial (Keluarga, Masyakrat, Stigma, Deskriminasi) 

Pengaruh psikososial menentukan perjalanan infeksi HIV karena 

akan berdampak pada ketahanan tubuh individu yang akan terinfeksi serta 

mempengaruhi laju progresivitas HIV menjadi AIDS. Karakter psikososial 

seperti stigma, diskriminasi yang berkembang di kalangan keluarga dan 



masyarakat berpengaruh negatif terhadap kalangan individu yang 

terinfeksi HIV. Mereka kemudian menjalani hidupnya dengan 

kekhawatiran dan stres. Stres dapat mempengaruhi seluruh organ tubuh 

termasuk otak, sistem imun dan organ – organ visera serta sel. Respon 

individu terhadap tekanan psikososial dapat melalui aksis limbik – 

hipotalamik – pituitari- adrenal dan sistem saraf simpatik. Tidak 

mengherankan apabila terjadinya suatu depresi itu sangat berkaitan sekali 

dengan kesehatan individu.
76

 

Dukungan psikososial itu penting karena akan mempengaruhi 

perilaku dan penampilan fisik, termasuk perilaku sel, serta ketahanan 

tubuh individu. Ketika seseorang dinyatakan terinfeksi HIV, sebagian 

besar menunjukkan perubahan karakter psikososial (hidup dalam stres, 

depresi, merasa kurangnya dukungan sosial, perubahan perilaku). 

Pernyataan adanya infeksi HIV pada individu tersebut mendorong 

terjadinya reaksi penolakan hingga syok yang berlangsung berbulan-bulan 

hingga tahun dan potensial mendorong progresivitas infeksi HIV menjadi 

AIDS. Baik stigma lingkungan pada penderita HIV atau pengaruh dari 

keluarga yang tidak peduli yang terjadi pada pasien HIV mempunyai 

hubungan dengan indikator-indikator kesehatan (seperti jumlah CD4, 

diagnosis AIDS), dan bahkan besarnya faktor – faktor psikososial pun juga 

dapat  lebih mempengaruhi keadaan penyakit tersebut, sehingga seseorang 

tersebut daapt menjadi depresi. Depresi inilah yang merupakan salah satu 

faktor primer yang cukup berkontribusi.
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2.7.13 Perilaku seksual 

   Perilaku seksual merupakan aspek penting seseorang bisa 

terinfeksi HIV. Risiko hubungan seks anal lebih besar daripada risiko 

hubungan seks biasa dan seks oral. Hal ini disebabkan karena tipisnya 

mukosa rektum sehingga mudah sekali mengalami perlukaan saat 

berhubungan seksual ano-genital. Risiko perlukaan ini semakin bertambah 

apabila terjadi perlukaan dengan tangan (fisting) pada anus/rektum. 

Tingkat risiko kedua adalah hubungan oro-genital termasuk menelan 

semen dari mitra seksual pengidap HIV. Tingkat risiko ketiga adalah 

hubungan genito-genital/hetero seksual, biasanya terjadi pada hubungan 

suami istri yang salah seorang telah mengidap HIV.
31 

 Penelitian yang 

dilakukan oleh Nashaba Matin bahwa seseorang yang terinfeksi HIV 

biasanya dikarenakan perilaku heteroseksual sebanyak 80% . Seseorang 

yang positif terinfeksi HIV lebih berpotensi menginfeksi pasangan 

seksualnya melalui hubungan seks tanpa kondom. Seks yang tidak aman 

muncul lebih sering terjadi pada hubungan jangka panjang daripada 

hubungan kasual.
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