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PENGARUH STIGMA TERHADAP KEIKUTSERTAAN IBU HAMIL DALAM VOLUNTARY 

COUNSELING TESTING (VCT) DI PUSKESMAS SAWAN I TAHUN 2013 Ketut Susini1 , Ni 

Wayan Armini2 , Ni Nyoman Suindri3 Abstract. Voluntary Counseling Testing(VCT) 

services has higher priority because of HIV-AIDS epidemic in Indonesia is growing faster. 

Hiv have some impacts to mother and her child or children such as social Stigma, 

discrimination, morbidity and maternal mortality.  

 

The aim of this study are finding out the effect of stigma to the participation of 

pregnant mothers in VCT service. This study used analytic correlational method using a 

cross sectional design. The subjects consisted of 54 pregnant mothers who participated 

VCT service in Puskesmas Sawan I in November to December 2013.  

 

The data were collected with a structured interview guide and were analyzed by fisher 

exact test. The result showed that there was a very significant influence between stigma 

with participation of pregnant mother to VCT. Therefore suggested that frequency and 

quality of communication, information, and education must be more intensively, support 

from the health worker and community about the importance of VCT to pregnant 

mother must be enhancing. Keywords : Stigma, Preganant Mother, HIV-AIDS, VCT 

Abstrak.  

 

Pelayanan Voluntary Counseling Testing (VCT) semakin menjadi perhatian dikarenakan 

epidemik HIV-AIDS di Indonesia meningkat dengan cepat. Infeksi HIV dapat berdampak 

ke pada ibu dan bayi. Dampak infeksi HIV terhadap ibu antara lain timbulnya stigma 

sosial, diskriminasi, morbiditas dan mortalitas maternal. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh stigma terhadap keikutsertaan ibu hamil dalam VCT.  

 



Penelitian ini menggunakan pendekatan analitik korelasi dengan menggunakan 

pendekatan cross-sectional. Subjyek dalam penelitian terdiri dari 54 ibu hamil yang 

melakukan Antenal Care (ANC) di Puskesmas Sawan I pada bulan Nopember hingga 

Desember tahun 2013. Data dikumpulkan dengan pedoman wawancara berstruktur dan 

dianalisis dengan uji fisher exact.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara stigma 

dengan keikutsertaan ibu hamil dalam VCT di Puskesmas Sawan I dengan nilai p<0,01. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan yaitu sebagian besar responden tidak 

memiliki stigma tentang HIV-AIDS dan bersedia ikut VCT, ada pengaruh yang sangat 

signifikan antara stigma dengan keikutsertaan ibu hamil dalam VCT.  

 

Disarankan bahwa frekuensi dan kualitas penyuluhan tentang HIV-AIDS, dukungan dari 

petugas kesehatan serta masyarakat mengenai pentingnya VCT bagi ibu hamil harus 

ditingkatan Kata Kunci : Stigma, Ibu Hamil, HIV-AIDS, VCT Angka kesakitan dan 

kematian akibat Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrom 

(HIV-AIDS) menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Prevalensi HIV-AIDS di 

Indonesia pada tahun 2012 sebesar 18,05 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan di 

Bali sebesar 85,95 per 100.000 kelahiran hidup.1  

 

Kasus HIV-AIDS sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2011 di Kabupaten Buleleng 

mencapai 1313 kasus dan hingga bulan Desember 2012 tercatat sebanyak 1594 kasus 

HIV-AIDS. Penderita terbanyak berada pada kelompok umur produktif yaitu usia 20-29 

tahun. Sampai tahun 2011 di Kecamatan Sawan kasus HIV-AIDS mencapai 186 kasus 

dan 38% diantaranya adalah ibu hamil.  

 

Tahun 2012 tercatat sebanyak 220 kasus 40% diantaranya ibu hamil dan hingga bulan 

Juli 2013 tercatat 150 kasus HIV-AIDS dengan 35% penderitanya adalah ibu hamil.2 ibu 

hamil yang terinfeksi HIV dapat berpotensi menularkan kepada bayi yang dikandungnya 

baik saat kehamilan (5-10%), proses persalinan (10-20%) terutama pervaginam, dan 

proses menyusui (10-15%).  

 

Transmisi HIV yang dikenal dengan transmisi dari ibu ke bayi atau MTCT dapat terjadi 

melalui sirkulasi maternal, proses melahirkan dan melalui air susu ibu. Setiap ibu hamil 

diharapkan mendapatkan pelayanan antenatal yang komprehensif, terpadu dan 

berkualitas sesuai standar, termasuk deteksi dini kemungkinan adanya masalh atau 

penyakit yang berdampak negative terhadap kesehatan ibu dan janin. Salah satu 

program untuk deteksi HIV-AIDS adalah layanan Voluntary Counseling Testing (VCT).  

 

Dilihat dari dampak yang ditimbulkan maka VCT penting dilakukan oleh setiap ibu 



hamil, namun faktanya tidak semua ibu hamil mau melakukan VCT. Ibu hamil yang 

datang melakukan konseling test HIV masih terbatas kepada ibu hamil yang berisiko 

menderita penyakit menular seksual. Berdasarkan penelitian Aswar di Papua didapatkan 

bahwa pengetahuan, sikap, stigma, diskriminasi merupakan determinan yang dapat 

mempengaruhi penggunaan pelayanan VCT.2 Goffman dalam Dachlan menyatakan 

bahwa stigma adalah suatu ancaman, sifat atau karakteristik bahwa masyarakat 

menerima ketidaknyamanan yang sangat tinggi.  

 

Stigma mempengaruhi kehidupan sosial bermasyarakat. Stigma dapat menyebabkan 

perubahan pandangan terhadap seseorang, penolakan interaksi sosial, perasaan malu, 

kesempatan sosial, perasaan malu, kesempatan sosial berkurang berkurang bahkan 

dapat mengurangi kualitas hidup seseorang. Stigma tentang HIV-AIDS di masyarakat 

beragam.  

 

Masih banyak terdapat stigma yang merugikan pengidap HIV-AIDS karena pengetahuan 

yang kurang.3 Studi pendahuluan yang dilakukan tanggal 2-3 Agustus 2013. 10 ibu 

hamil yang konseling, 40% ragu-ragu untuk tes darah alasan belum minta ijin dan tidak 

beresiko. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

tentang pengaruh stigma terhadap keikutsertaan ibu dalam VCT.  

 

Penelitian ini merupakan penelitian analitik korelatif dengan pendektan cross sectional. 

Subjek penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang memeriksakan kehamilan di 

Puskesmas. Sampel dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang bersedia menjadi 

responden. Besar sampel yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 54 orang. Teknik 

sampling yang digunakan yaitu non-probability sampling dengan menggunakan 

aksidental sampling.  

 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer. Cara 

pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara berstruktur. Instrument 

pengumpulan data yang digunakan yaitu pedoman wawancara yang terdiri dari 11 

pertanyaan. Analisis univariat adalah analisis yang dilakukan pada tiap variable dari hasil 

penelitian.  

 

Analisis Bivariat dengan menggunakan analisa statistic non parametric, yaitu uji fisher 

exact dengan menggunakan bantuan komputer. Hasil dan Pembahasan Tabel 2 

Karakteristik Responden No _Karakteristik _f _% _ _1 _Umur _ _ _ _ _<20 tahun _7 _12,96 _ 

_ _20-35 tahun _38 _70,37 _ _ _>35 tahun _9 _16,67 _ _ _Total _54 _100 _ _2 _Pendidikan _ 

_ _ _ _Dasar _13 _24,07 _ _ _Menengah _9 _16,67 _ _ _Atas _32 _59,26 _ _ _Total _54 _100 _ 

_3 _Pekerjaan _ _ _ _ _Ibu Rumah tangga _39 _72,22 _ _ _Pedagang _7 _12,96 _ _ _Buruh 

harian _3 _5,56 _ _ _Karyawan Swasta _5 _9,26 _ _ _Total _54 _100 _ _ Berdasarkan tabel 2 



di atas 70, 37% (38 orang) responden berumur antara 20-35 tahun, 59,26% (32 orang) 

ibu berpendidikan Sekolah Menengah Atas dan 72,22% (39 orang) merupakan ibu 

rumah tangga Berikut ini diuraikan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Puskesmas 

Sawan I dari tanggal 27 Desember 2013, berikut rincian hasil penelitian dari 54 

responden : Tabel 3 Distribusi responden berdasarkan stigma tentang HIV-AIDS Stigma 

_F _Persentase (%) _ _Ada _13 _24,07 _ _Tidak _41 _75,93 _ _Total _54 _100 _ _ Tabel 3 di 

atas menunjukkan bahwa 75,93% (41 orang) responden tidak memiliki stigma berkaitan 

dengan HIV-AIDS.  

 

Tabel 4 Distribusi Keikutsertaan VCT pada Responden di Puskesmas Sawan I 

Keikutsertaan VCT _F _Persentase (%) _ _Ikut _41 _75,93 _ _Tidak ikut _13 _24,07 _ _Total 

_54 _100 _ _ Table 4 menunjukkan bahwa 75, 93% (41 orang) responden mau ikut serta 

dalam kegiatan VCT. Tabel 5 Distribusi Pengaruh Stigma dengan Keikutsertaan 

responden dalam VCT Stigma _N _Keikutsertaan VCT _p _ _ _ _Ikut _Tidak Ikut _ _ _ _ _F 

_% _f _% _ _ _Ada _13 _3 _23,07 _10 _76,92 _<0,01 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Tidak _41 _38 _92,68 _3 

_7,32 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Table 5 di atas menunjukkan bahwa responden yang tidak 

memiliki tigma 92,68% (38 orang) bersedia mengikuti VCT dan responden yang memiliki 

stigma 76,92% (10 orang) tidak ikut VCT.  

 

Berdasarkan hasil uji statistic fisher exact dengan nilai p sebesar <0. 01<a = 0,05 maka 

Ha diterima. Hasil penelitian diperoleh bahwa responden yang tidak memiliki stigma 

sebesar 75,93% (41 orang). Hal ini disebabkan karena sebelumnya sudah mendapat 

informasi dari tenaga medis, melalui media elektronika maupun media cetak.  

 

Responden yang memiliki stigma sebagian besar responden mengatakan ketakutan 

akan dikucilkan, digosipkan oleh masyarakat, diberi nama atau sebutan, tidak mau 

berbagi perlengkapan atau alat dengan orang HIV-AIDS dan diasumsikan sebagai orang 

yang berpergaulan bebas serta orang yang melanggar norma agama. Dachlan, 

bentuk-bentuk stigma meliputi pemberian nama, label, memfitnah, menjaga jarak, 

membuat gossip, penyiksaan, menghakimi dan menyalahkan.  

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi stigma yaitu hubungan HIV-AIDS dengan 

homoseksual, pekerja seks komersial, kepercayaan yang menyamakan HIV-AIDS dengan 

kesalahan moral status sosial, ekonomi, usia, gender, kurangnya pengetahuan yang 

tepat mengenai HIV-AIDS Hasil penelitian Pian Hermawati di Jakarta yang mengatakan 

bahwa sebagian besar persepsi ODHA terhadap stigma HIV-AIDS masyarakat negative 

dengan persentase sebesar 77,5% dan sebanyak 22,5% subjek penelitian memiliki 

persepsi terhadap stigma HIV-AIDS postif. Hal ini berarti masih ada stigma di 

masyarakt.5  

 



Hasil penelitian didapatkan responden yang bersedia ikut VCT 75,93% (41 orang) dari 54 

responden yang ada, hal ini disebabkan karena responden sudah mendapat informasi 

tentang pentingnya VCT Sasongko menyebutkan pendidikan berarti bimbingan yang 

diberikan seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu hal agar mereka dapat 

memahami bahwa makin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah pula mereka 

miliki.  

 

Responden yang mengikuti VCT sebagian besar tidak bekerja dan sebagai ibu rumah 

tangga sehingga mempunyai banyak waktu untuk melakukan VCT sampai menerima 

hasil test.6 Responden yang tidak bersedia ikut VCT mengatakan belum dapat izin dari 

suami, masih dalam keadaan tidak stabil (emesis gravidarum) dan tidak memiliki faktor 

resiko tinggi terinfeksi HIV-AIDS. Sebagian kecil yang tidak mengikuti VCT alasan takut 

dengan hasil test dan belum memahami bahwa hasil test bersifat rahasia.  

 

Menurut Depkes RI yang dinyatakan oelh L.Gren bahwa faktor penguat adalah faktor 

yang datang dari perilaku yang memberikan penghargaan atau perangsang diantaranya 

adalah dukungan suami.7 Hasil penelitian Titi Legiati PS di kelurahan Bandarharjo dan 

Tanjung Mas Semarang menunjukkan bahwa ibu hamil yang mengikuti tes HIV (51,1%) 

sedangkan ibu hamil yang tidak mengikuti tes HIV adalah dukungan suami, isyarat 

bertindak, persepsi halangan, pengetahuan, persepsi tentang kerentanan, dukungan 

bidan dan dukungan kader.8  

 

Berdasarkan hasil uji statistikfisher exact dengan nilai p sebesar <0,01<a=<0,05 maka 

Ha diterima, angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh stigma terhadap 

keikutsertaan ibu hamil dalam VCT. Responden yang tidak memiliki stigma akan 

mempengaruhi keikutsertaan dalam VCT, sedangkan yang memiliki stigma tentang 

HIV-AIDS mempengaruhi kurangnya keikutsertaan dalam VCT.  

 

Berdasarkan hasil penelitian responden yang tidak memiliki stigma 92,68% (38 orang) 

bersedia mengikuti VCT sedangkan 7,32% (tiga orang) yang tidak memiliki stigma tidak 

bersedia ikut VCT. Hal ini disebabkan karena sudah mendapatkan informasi sehingga 

mereka bersedia ikut VCT. Poster atau leaflet yang disediakan dan terpasang di 

Puskesmas Sawan I dapat menambah pengetahuan sehingga mereka termotivasi untuk 

ikut VCT.  

 

Menurut penelitian para ahli indra, yang paling banyak menyalurkan pengetahuan ke 

otak adalah mata (75%) dan indra yang lain 25%. Sebagian besar responden bersedia 

ikut VCT karena mereka perlu melakukan deteksi dini tentang penyakit HIV-AIDS sudah 

memahami tentang pentingnya deteksi dini sejak hamil muda sehingga dapat 

melakukan penanganan lebih lanjut dan mereka sangat berharap kondisi bayinya dalam 



keadaan sehat serta proses persalinan dapat berjalan lancar. Responden yang memiliki 

stigma 76,92% (10 orang) tidak bersedia 23,07% (tiga orang) bersedia ikut dalam VCT.  

 

Hal ini disebabkan karena takut dan belum siap mengetahui dirinya apakah menderita 

HIV-AIDS atau tidak. Mereka masih memiliki anggapan bahwa penderita HIV-AIDS akan 

dikucilkan, digosipkan negative oleh masyarakat, juga beranggapan bahwa jika mereka 

diketahui menderita HIV-AIDS dianggap pernah berperilaku negative yaitu sering 

berganti-ganti pasangan.  

 

Stigma dan diskriminasi yang ditujukan kepada penderita HIV-AIDS membuat mereka 

tidak mau melakukan pemeriksaan VCT. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Meiberg di Afrika Selatan menunjukkan bahwa ketakutan untuk menerima stigma 

dan ketakutan untuk mengetahui status HIV positif merupakan penghambat utama 

seseorang melakukan tes HIV. Kondisi seperti ini membawa konsekuensi negatif 

terhadap tindakan pencegahan dan pengobatan HIV-AIDS.  

 

Akibatnya sebagian masyarakat terutama mereka yang pernah melakukan perilaku 

beresiko tinggi tertular HIV-AIDS masih enggan untuk memeriksakan dirinya ke klinik 

VCT karena merasa takut mendapatkan hasil yang positif. 9 Responden yang memiliki 

stigma kebanyakan juga memiliki pendidikan stingkat Sekolah Dasar, hamil pertama dan 

baru pertama kali melakukan pemeriksaaan kehamilan sehingga pengetahuan mereka 

tentang HIV-AIDS masih kurang. Hal ini meyebabkan responden yang memiliki stigma 

tidak mau ikut VCT.  

 

Menurut Pusat pendidikan dan Pelatihan tenaga kesehatan menyatakan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi stigma yaitu anggapan bahwa HIV adalah penyakit 

yang mengancam hidup, ketakutan untuk kontak dengan HIV, perilaku seksual yang 

menyimpang, kepercayaan yang menyamakan HIV dengan kesalahan moral, status 

sosial ekonomi, usia, gender dan tingkat pengetahuan. Responden yang memiliki stigma 

sebagian kecil mau ikut VCT.  

 

Hal ini disebabkan karena informasi, dukungan dan motivasi yang diberikan oleh 

konselor kepada ibu hamil. Hal ini sesuai dengan pendapat Goffman (dalam Dachlan) 

menyatakan bahwa stigma mempengaruhi kehidupan masyarakat dan mempengaruhi 

pandangan terhadap seseorang. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian 

yang menyatakan bahwa penggunaan layanan VCT dipengaruhi oleh beberapa faktor 

salah satunya adalah stigma.  

 

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian Jackson (2012) yang menemukan 

bahwa 49,8% (166 laki-laki) dan 50,2% (167 perempuan) menyatakan bahwa stigmatisasi 



sebagai penghalang utama untuk melakukan VCT selain faktor gender, diskriminasi oleh 

kerabat dan teman-teman, serta dukungan dari petugas kesehatan Hasil penelitian 

mengenai pengaruh stigma terhadap keikutsertaan ibu hamil dalam Voluntery 

Counseling Testing (VCT) dapat disimpulkan sebagai berikut.  

 

Sebagian besar responden tidak memilki stigma tentang HIV-AIDS. Sebagian besar 

responden mengikuti VCT. Ada pengaruh yang sangat siginifikan antara stigma dengan 

keikutsertaan ibu hamil dalam VCT. Mengacu dari penelitian yang telah dilakukan ada 

beberapa saran yang peneliti sampaikan, diantaranya sebagai berikut.  

 

Sebagai upaya untuk mencegah stigma negative ibu hamil tentang HIV-AIDS, 

diharapkan untuk meningkatkan frekuensi dan kualitas pelaksanaan penyuluhan tentang 

HIV-AIDS, dukungan petugas kesehatan masyarakat dan pentingnya VCT pada ibu hamil 

dengan melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan di wilayah Puskesmas Sawan I 

dan bekerjasama dengan KPA. Materi tentang stigma yang perlu ditekankan yaitu 

tentang tidak perlu dikucilkannya penderita HIV-AIDS dan pentingnya deteksi dini 

HIV-AIDS.  

 

Diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh stigma 

terhadap keikutsertaan ibu hamil dalam VCT dan mengetahui faktor-faktor lain yang 

memengaruhi keikutsertaan bumil dalam VCT. Diharapkan untuk tetap melaksanakan 

upaya deteksi dini pencegahan penyakit HIV-AIDS dan menghilangkan stigma baik pada 

keluarga maupun di masyarakat.  
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