
 

 

BAB I 

     PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

            Penyakit menular merupakan masalah kesehatan besar di hampir semua 

Negara berkembang, Negara yang termasuk salah satunya yaitu Indonesia. 

Meningkatnya kasus terkait penyakit menular, di karenakan angka kejadian dan 

kematiannya relatif cukup tinggi dalam waktu yang singkat. Berbagai macam 

penyakit menular diseluruh dunia dikaitkan dengan kesehatan seksual yang buruk. 

Kesehatan seksual bukan hanya epidemologi infeksi yang didapat melalui 

hubungan seksual tetapi mengandung makna yang lebih luas salah satunya adalah 

tentang infeksi HIV/AIDS (Masriadi, 2017) . 

           Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah virus yang menyerang atau 

menginfeksi sel darah putih, yang menyebabkan menurunnya sistem kekebalan 

tubuh manusia sehingga mudah terserang penyakit. Virus ini merupakan 

penyebab penyakit AIDS. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) adalah 

sekumpulan gejala penyakit yang timbul akibat menurunnya sistem kekebalan 

tubuh oleh virus yang disebut Human Immunodefciency Virus (HIV), AIDS 

merupakan tahap akhir dari infeksi HIV (Desmawati, 2013) . 

           Jumlah kasus HIV/AIDS dari tahun ke tahun terus meningkat meskipun 

usaha-usaha preventif terus dilaksanakan (Kemenkes.RI, 2018). Berdasarkan data 

dari United Nations Programme on HIV/AIDS terdapat 42,9 juta orang diseluruh 

dunia hidup dengan HIV dan 2,1 juta orang diantaranya merupakan kasus HIV 

baru, serta 1,2 juta orang meninggal karena terkait AIDS (UNAIDS, 2018).  
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           Berdasarkan data Profil kesehatan Indonesia tahun 2018, estimasi jumlah 

orang dengan HIV di Indonesia pada tahun 2018 adalah sebanyak 641.675 orang, 

dengan jumlah infeksi baru sebanyak 46.372 orang dan kematian sebanyak 38.734 

orang (Kemenkes RI, 2018). HIV/AIDS pertama  kali ditemukan di Indonesia 

yaitu di Provinsi Bali pada tahun 1987. 

           Kasus HIV/AIDS di Bali menunjukkan trend peningkatan yang penyebaran 

kasusnya lebih banyak ditularkan melalui hubungan seksual (Dinas Kesehatan 

Provinsi Bali, 2017). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tri Rini Puji 

Lestari, di daerah wilayah Kota Denpasar pada tahun 2011, kasus HIV/AIDS 

tertinggi ditemukan di Kota Denpasar dan diikuti oleh Kabupaten Bandung dan 

Buleleng. Dengan hasil laporan KPA (Komisi Penanggulangan AIDS), bahwa 

penularan terbanyak adalah melalui hubungan seks (78,94%) (Tri, 2011).  

           Berdasarkan data Profil Kesehatan Badung tahun 2018, ditemukan Jumlah 

kasus HIV/AIDS di Kabupaten Badung sebanyak 1.132 kasus. Adapun rinciannya 

meliputi jumlah kasus HIV sebanyak 451 kasus dan jumlah kasus AIDS sebanyak 

681 kasus. Jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Badung menurut kelompok 

jenis kelamin menunjukkan bahwa kasus terbanyak ditemukan pada jenis kelamin 

laki-laki (69,4%) (DinKes, Badung 2018) . 

           Berdasarkan data dari studi pendahuluan yang dilakukan di RSD 

Mangusada  Badung pada tahun 2019, jumlah pasien HIV/AIDS yang dirawat 

inap pada tahun 2017 sebanyak 57 orang, tahun 2018 sebanyak 24 orang, dan 

pada tahun 2019 sebanyak 36 orang. Data  masalah keperawatan yang di dapat di 

ruang penyakit dalam yaitu diamati 9 pasien dengan HIV/AIDS, terdapat 4 orang 

yang mengalami HIV/AIDS dengan masalah keperawatan defisit nutrisi pada 
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tahun 2019 (Instalasi, RM, 2019). 

           Proporsi terbesar kasus HIV dan AIDS masih pada penduduk usia 

produktif (15-49 tahun), dimana kemungkinan penularan terjadi pada usia remaja 

(Kemenkes RI, 2018). Virus HIV dapat ditularkan melalui hubungan seks, 

tranfusi darah, penggunaan jarum suntik bergantian dan penularan dari ibu ke 

anak (perinatal) (Desmawati, 2013).  

           Menurut Depkes RI, (1997, dalam Nursalam & Kurniawati, 2009) gejala 

klinis pada stadium AIDS yaitu demam berkepanjangan lebih dari 3 bulan, diare 

kronis lebih dari tiga bulan, penurunan berat badan lebih dari 10% dalam 3 bulan, 

TBC, batuk kronis lebih dari satu bulan, infeksi pada mulut dan tenggorokan 

disebabkan jamur candida albicans.  

           Masalah gizi terkait dengan infeksi HIV perlu mendapat perhatian, karna 

sebagian besar penderita HIV/AIDS akan cenderung mengalami masalah 

kekurangan nutrisi / (Defisit Nutrisi).  Kondisi asupan nutrisi kurang dari 

kebutuhan ke dalam tubuh dapat meningkatkan kerentanan seseorang untuk 

mengalami infeksi (Harry, 2017). Infeksi  HIV merupakan masalah yang cukup 

serius pada gangguan sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga dapat 

menyebabkan defisiensi zat  nutrisi menurun. Jika asupan nutrisi terus berkurang 

ke dalam tubuh ,dan berat badan terus menurun,  maka  akan terjadi gangguan 

sistem kekebalan yang berat dan dapat memperburuk keadaan nutrisi (Desmawati, 

2013). 

  Menurut (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017), defisit nutrisi merupakan 

asupan nutrisi yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme. 

Disebabkan karena ketidakmampuan dalam menelan makanan, maka 
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menyebabkan asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

metabolisme di dalam tubuh. Tanda dan gejala yang mencerminkan defisit nutrisi 

dibagi menjadi tanda gejala mayor yaitu berat badan menurun minimal 10% dari 

rentang ideal dan tanda gelaja minor yaitu nafsu makan menurun, bising usus 

hiperaktif, otot menelan lemah, membran mukosa pucat, sariawan, serum albumin 

turun, dandiare. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh HIV untuk berkembang lebih 

cepat dan daya tahan tubuh untuk melawan HIV menjadi berkurang, sehingga 

menyebabkan meningkatkan resiko terkena infeksi oportunistik, dan 

mempengaruhi absorbsi obat ARV di dalam tubuh (Nursalam & Ninuk, 2011) . 

             Menurut Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (Tim Pokja SIKI DPP 

PPNI, 2018), upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah defisit nutrisi yaitu 

memanajemen nutrisi dan promosi berat badan pada pasien HIV/AIDS. 

            Nutrisi yang sehat dan seimbang  diperlukan pada pasien HIV/AIDS untuk 

mempertahankan kekuatan, meningkatkan fungsi sistem imun, meningkatkan 

kemampuan tubuh dalam memerangi infeksi, dan menjaga orang yang hidup 

dengan HIV/AIDS untuk  tetap aktif dan produktif (Nursalam & Kurniawati, 

2009).  

          Maka peranan nutrisi sangat penting dalam menunjang kesembuhan suatu 

penyakit termasuk pada ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS), sehingga akan 

berdampak pada peningkatan kualitas hidupnya . 

           Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas peneliti tertarik untuk 

melakukan studi kasus tentang gambaran asuhan keperawatan pada pasien 

HIV/AIDS dengan masalah keperawatan defisit nutrisi di Ruang Oleg RSD 

Mangusada Badung Tahun 2020 . 
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B. Rumusan Masalah 

         Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

dalampenelitian ini adalah “Bagaimanakah gambaran asuhan keperawatan pada 

pasien HIV/AIDS dengan defisit nutrisi di Ruang Oleg RSD Mangusada Badung 

Tahun 2020”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

           Mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada pasien HIV/AIDS     

dengan defisit nutrisi di Ruang Oleg RSD Mangusada Badung Tahun 2020. 

2. Tujuan Khusus  

a. Mengidentifikasi pengkajian keperawatan pada pasien HIV/AIDS dengan 

defisit nutrisi di Ruang Oleg RSD Mangusada Badung Tahun 2020   

b. Mengidentifikasi diagnosa keperawatan dengan defisit nutrisi pada pasien 

HIV/AIDS di Ruang Oleg RSD Mangusada Badung Tahun 2020 

c. Mengidentifikasi perencanaan keperawatan dalam upaya untuk mengatasi 

masalah defisit nutrisi pada pasien HIV/AIDS di Ruang Oleg RSD 

Mangusada Badung Tahun 2020  

d. Mengidentifikasi implementasi keperawatan yang dilakukan pada pasien 

HIV/AIDS dengan defisit nutrisi di Ruang Oleg RSD Mangusada Badung 

Tahun 2020  

e. Mengidentifikasi evaluasi keperawatan yang telah direncanakan pada pasien 

HIV/AIDS dengan defisit nutrisi di Ruang Oleg RSD Mangusada Badung 

Tahun 2020  
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D. ManfaatPenelitian 

1. Manfaat Teoritis 

          Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan ilmiah gambaran asuhan keperawatan pada pasien HIV/AIDS 

dengan defisit nutrisi dan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan ilmiah mengenai HIV/AIDS dengan defisit nutrisi 

2. Manfaat Praktis  

            Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan bagi mahasiswa 

yang melakukan penelitian mengenai asuhan keperawatan pada pasien HIV/AIDS 

dengan defisit nutrisi dan meningkatkan pemberian tindakan keperawatan pada 

pasien HIV/AIDS dengan defisit nutrisi 

 


