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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai macam penyakit menular diseluh dunia dikaitkan dengan kesehatan

seksual yang buruk. Kesehatan seksual merupakan kebebasan untuk menikmati dan

mengekspresikan seksualitas tanpa memiliki ketakutan terhadap eksploitas, tekanan,

luka fisik atau emosional (Irianto, 2014). Kesehatan seksual bukan hanya

epidemologi infeksi yang didapat melalui hubungan seksual tetapi mengandung

makna yang lebih luas salah satunya tentang infeksi HIV/AIDS (Bhetsy, 2015).

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah virus yang menyerang atau

menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia

(Irianto, 2014). Acquired Immune  Deficiency Syndrome (AIDS) adalah sekumpulan

gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan

infeksi oleh HIV (Irianto, 2014). Menurut (Nursalam, 2013), HIV adalah retrovirus

yang termasuk dalam family lentivirus. Retrovirus mempunyai kemampuan

menggunakan RNA-nya dengan DNA penjamu untuk membentuk virus  DNA dan

dikenali selama periode inkubasi yang panjang. Seperti retrovirus yang lainnya, HIV

menginfeksi tubuh dengan periode inkubasi yang panjang, dan utamanya

menyebabkan munculnya tanda dan gejala AIDS. HIV menyebabkan beberapa

kerusakan sistem imun dan limfosit untuk mereplikasikan diri.

HIV/AIDS merupakan masalah kesehatan masyarakat terbesar di dunia saat

ini, karena hampir disemua negara di dunia termasuk Indonesia terdapat penyakit ini
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(Kemenkes RI, 2016). 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, 2016). Di Indonesia jumlah kasus baru HIV positif yang

dilaporkan dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Berdasarkan data Profil

kesehatan Indonesia tahun 2016, jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia sebanyak

785.821 orang dengan infeksi baru sebanyak 90.915 orang dan kematian sebanyak

40.349 orang (Kemenkes RI, 2016).

Kasus HIV/AIDS di Bali menunjukkan trend peningkatan yang penyebaran

kasusnya lebih banyak ditularkan melalui hubungan seksual. Pada tahun 2016 jumlah

angka kejadian HIV mencapai 1.557 kasus dan AIDS mencapai 994 kasus, dengan

jumlah kematian akibat AIDS sebanyak 29 orang yang terdiri dari  laki-laki 23 orang

dan perempuan 6 orang (Dinkes Provinsi Bali, 2016).  Jumlah kasus HIV/AIDS yang

paling banyak di Bali terdapat di kota Denpasar. Berdasarkan data Profil Kesehatan

Kota Denpasar tahun 2016 ditemukan 626 penderita HIV positif dan AIDS sebnyak

611 orang dan jumlah kematian akibat AIDS sebanyak 7 orang penderita AIDS yang

antara lain 5 laki-laki dan 2 perempuan (Dinkes, 2016). Berdasarkan data dari rekam

medis BRSU Wangaya jumlah pasien HIV/AIDS pada tahun 2014 sebanyak 136

orang, tahun 2015 sebanyak 47 orang, tahun 2016 sebanyak 70 orang, dan pada tahun

2017 sebanyak 116 orang.

Tahun 80-an AIDS menyerang terutama pada orang dewasa dengan perilaku

seks yang menyimpang, saat ini telah menulari seluruh lapisan masyarakat termasuk

bayi dan anak-anak (Irianto, 2014). Penularan kasus HIV/AIDS dominan melalui
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hubungan seks, jarum suntik yang tercemar HIV, transfusi darah dan penularan dari

ibu ke anak (perinatal). Proporsi kasus HIV AIDS terbesar terjadi pada heteroseksual

74,0% diikuti oleh homoseksual 15,8%. Sedangkan kasus AIDS pada perinatal

sebesar 3,8%. Proporsi pengguna narkoba suntikan sebesar 2,6% (Kemenkes RI,

2016).

Menurut Depkes RI, (1997, dalam Nursalam 2013), 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. Infeksi

HIV merupakan masalah yang cukup serius dan kekurangan nutrisi sering menjadi

komplikasi dari penyakit ini (Swaminathan et al., 2008). Penelitian yang dilakukan di

RSUP Dr.Kariadi Semarang pada Desember 2010 – Mei 2011 menunjukan bahwa

terdapat  22 pasien  (52,38%) dengan status gizi dibawah normal/ underweight

berdasarkan Indeks Massa Tubuh (IMT) (Andersen, 2017).

Status gizi yang buruk pada pasien HIV/AIDS  disebabkan  karena asupan

gizi yang   tidak adekuat, adanya perubahan  laju metabolism tubuh, perubahan

mekanisme kerja traktus digestivus, interaksi obat dengan zat gizi (Stambullian,

Feliu, & Slobodianik, 2007). 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 dalam tubuh (Nursalam & Kurniati, 2009).
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Menurut Nursing Intervensions Clasfifications (NIC), upaya yang dilakukan

untuk mengatasi  masalah defisit nutrisi yaitu memonitoring nutrisi pasien serta

memanajemen nutrisi dari pasien HIV/AIDS tersebut (M.Bulecheck, K.Butcher,

M.Dochterman, & M.Wagner, 2016). Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) harus

diberikan makanan tinggi kalori-tinggi protein (TKTP), kaya vitamin dan mineral,

serta cukup air. Syarat diet ODHA yaitu: 1) kebutuhan zat gizi ditambah 10-25%

lebih banyak dari kebutuhan minimum yang dianjurkan, 2) diberikan dalam porsi

kecil tapi teratur, 3) menghindari makanan yang diawetkan dan beragi, 4) bila pasien

mendapat terapi ARV pemberian makanan disesuaikan dengan jadwal minum obat, 5)

berikan makanan rendah serat dan makanan lunak atau cair jika ada masalah

pencernaan, 6) hindari rokok, alcohol dan kafein, 7) rendah latosa dan rendah lemak

jika ada diare, 8) disesuaikan dengan penyakit infeksi yang menyertai. Jika pasien

tidak bisa makan secara oral berikan dalam bentuk enteral dan parental secara aman

(NGT atau IV) (Nursalam & Kurniati, 2009)

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 Cendrawasih RSUD Wangaya

tahun 2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah

“Bagaimanakah gambaran asuhan keperawatan pada pasien HIV/AIDS dengan defisit

nutrisi di Ruang Cendrawasih RSUD Wangaya tahun 2018”.
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C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum Penelitian

Mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada pasien HIV/AIDS dengan

defisit nutrisi di Ruang Cendrawasih RSUD Wangaya tahun 2018.

2. Tujuan Khusus Penelitian

a. Mengidentifikasi pengkajian pada pasien HIV/AIDS dengan defisit nutrisi di

Ruang Cendrawasih RSUD Wangaya tahun 2018

b. Mengidentifikasi diagnosa dengan defisit nutrisi pada pasien HIV/AIDS di Ruang

Cendrawasih RSUD Wangaya tahun 2018

c. Mengidentifikasi intervensi keperawatan dalam upaya untuk  mengatasi masalah

defisit mutrisi pada pasien HIV/AIDS di Ruang Cendrawasih RSUD Wangaya

tahun 2018

d. Mengidentifikasi implementasi keperawatan yang dilakukan pada pasien

HIV/AIDS dengan defisit nutrisi di Ruang Cendrawasih RSUD Wangaya tahun

2018

e. Mengidentifikasi evaluasi tindakan keperawatan yang telah direncanakan pada

pasien HIV/AIDS dengan defisit nutrisi di Ruang Cendrawasih RSUD Wangaya

tahun 2018
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis Penelitian

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.

2. Manfaat Akademis/ Ilmiah Penelitian

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.


