
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Penyakit HIV/AIDS

1. Definisi HIV/AIDS

Virus Human immunodeficiency virus (HIV) adalah retrovirus yang termasuk

dalam family lentivirus. Retrovirus mempunyai kemampuan menggunakan RNA dan

DNA penjamu untuk membentuk virus DNA dan dikenali selama periode inkubasi

yang panjang, utamanya menyebabkan munculnya tanda dan gejala AIDS. (Nursalam

& Kurniati, 2009).

Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) merupakan salah satu penyakit

yang disebabkan oleh HIV, ditandai dengan adalnya kegagalan progresif system imun

(Irianto, 2014). Kerusakan progresif pada system kekebalan tubuh menyebabkan

orang dengan HIV/AIDS (ODHA) sangat rentan terserang berbagai penyakit.

Serangan penyakit yang biasanya tidak terlalu berbahaya lama kelamaan akan

menyababkan pasien sakit parah bahkan meninggal (Rendi & Margareth, 2012).

2. Etiologi HIV/AIDS

Penyebab kelainan imun pada AIDS adalah suatu agen viral yang disebut HIV

dari kelompok virus yang dikenal dengan retrovirus. Retrovirus ditularkan oleh darah

melalui kontak intim dan mempunyai afinitas yang kuat terhadap limfosit T

(Desmawati, 2013). Virus HIV menyerang sel CD4 menjadikannya tempat

berkembang biak virus HIV baru dan menyebabkan kerusakan pada sel darah putih

sehingga tidak dapat digunakan lagi. Ketika seseorang terkena HIV, virus ini tidak
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langsung menyebabkan penyakit AIDS tapi memerlukan waktu yang cukup lama

(Rimbi, 2014)

3. Masalah keperawatan

Menurut (Rendi & Margareth, 2012) Masalah keperawatan yang sering muncul

yaitu :

a. Resiko terjadinya infeksi berhubungan dengan depresi system imun, aktifitas

yang tidak terorganisir

b. Defisit volume cairan tubuh berhubungan dengan diare berat, status

hipermetabolik

c. Defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mengabsorbsi nutrient

d. Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan ekspansi paru,

melemahnya otot pernapasan

B. Konsep Defisit Nutrisi Pada HIV/AIDS

1. Pengertian

Defisit nutrisi merupakan asupan  nutrisi yang tidak cukup untuk memenuhi

kebutuhan metabolisme (PPNI, 2016). Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari

kebutuhan tubuh adalah suatu keadaan individu memiliki penurunan kemampuan

mengonsumsi cairan dan/atau makanan padat dari mulut ke lambung (Potter & Perry,

2005). Defisit nutrisi merupakan suatu keadaan ketika individu yang tidak puasa

mengalami atau berisiko mengalami penurunan berat badan yang berhubungan

dengan asupan yang tidak adekuat atau metabolisme nutrient yang tidak adekuat

untuk kebutuhan metabolik (Carpenito, 2013).



9

2. Penyebab

Penyebab defisit nutrisi menurut (PPNI, 2016)yaitu:

a. Ketidakmampuan menelan makanan

Masuknya nutrisi yang adekuat atau sesuai kebutuhan dipengaruhi oleh

kemampuan pemilihan bahan dan cara persiapan makanan, pengetahuan, gangguan

menelan, kenyamanan saat makan, anoreksia, mual dan muntah atu kelebihan  intake

kalori. Intake nutrisi yang kurang dari kebutuhan tubuh menimbulkan kekurangan

nutrisi (Tarwoto & Wartonah, 2015)

Padapasien HIV/AIDS  disebabkan  oleh asupan gizi yang   tidak adekuat

karena berkurangnya nafsu makan, yang bisa disebabkan oleh kesulitan dalam

menelan makanan akibat dari infeksi seperti sariawan atau esofagitis yang disebabkan

oleh jamur Candidasp., infeksi  oportunistik  umum lainnya,  demam, efek  samping

obat-obatan berupa perasaan mual dan muntah, atau depresi.

b. Ketidakmampuan mencerna makanan dan mengabsorbsi nutrient

Kemampuan  mencerna dan mengabsorpsi makanan dipengaruhi oleh

adekuatnya  fungsi organ pencernaan. Adanya peradangan saluran cerna dapat juga

menimbulkan  tidak adekuatnya kebutuhan nutrisi (Tarwoto & Wartonah, 2015).

Padapasien HIV/AIDS terjadi perubahan mekanisme kerja traktus digestivus,

interaksi obat dengan zat gizi. Hal ini menyebabkan malabsorbsi karbohidrat dan

lemak sehingga mempengaruhi vitamin larut dalam lemak seperti vitamin A dan E,

yang penting dalam system kekebalan tubuh.
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3. Tanda dan Gejala

Menurut (PPNI, 2016) tanda dan gejala yang mencerminkan defiit nutrisi

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

rentang ideal dan tanda gelaja minoryaitu cepat kenyang setelah makan, kram/nyeri

abdomen, nafsu makan menurun, bising usus hiperaktif, otot pengunyah lemah, otot

menelan lemah, membrane mukosa pucat, sariawan, serum albumin turun, rambut

rontok berlebih dan diare.

Secara spesifik tanda gejala defisit nutrisi pada pasien HIV/AIDS Menurut

Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular tahun 2003 yaitu pasien HIV pada umumnya

mengalami penurunan nafsu makan. Tanda dan gejala lain defisit nutrisi pada ODHA

yakni terjadinya penurunan berat badan minimal 10% dari rentang ideal dan diare

kronis menyebabkan dehidrasi, absorpsi makanan buruk (Nursalam & Kurniati,

2009).

4. Patofisiologi

Perjalanan klinis ODHA dari tahap terinfesi HIV sampai tahap AIDS, sejalan

dengan penurunan derajat imunitas pasien, terutama imunitas sekunder dan

menunjukkan gambaran penyakit yang kronis. Penurunan imunitas biasanya diikuti

dengan adanya peningkatan resiko dan derajat keparahan infeksi oportunistik serta

penyakit keganasan(Nursalam & Kurniati, 2009). Semua orang yang terinfesi HIV

sebagian besar berkembang menjadi AIDS pada tiga tahun pertama, 50% menjadi

AIDS sesudah sepuluh tahun dan hampir 100% ODHA menunjukkan gejala AIDS

setelah 13 tahun(Rendi & Margareth, 2012).
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Perjalanan alamiah penyakit HIV pada umumnya terdiri dari 3 tahap, tahap

infeksi primer, tahap asimptomatik dan tahap simptomatik dan AIDS. Pada tahap

infeksi primer, terjadi repilkasi virus HIV secara cepat diikuti dengan kadar CD4+

penderita yang menurun. Pada tahap tersebut, respon imun tubuh juga akan berusaha

melawan virus HIV dengan mekanisme imunitas seluler dan humoral (Nursalam &

Kurniati, 2009).

Tahap selanjutnya adalah tahap asimptomatik, dimana pada tahap ini, replikasi

virus tetap terjadi, namun cenderung lambat. Jumlah CD4+ pada tahap ini juga

menurun lebih lambat dari pada tahap sebelumnya. Jika jumlah sel CD4+ penderita

mencapai <200 sel/mm3 dan terdapat minimal 1 infeksi opurtunistik pada penderita,

maka penderita sudah masuk pada tahap AIDS. Pada tahap ini, gejala yang dialami

penderita berupa penurunan berat badan demam >1bulan tanpa sebab yang jelas,

diarekronis  >1  bulan,  kandidiasis  oral,  serta gejala lainnya (Folasire, Folasire, &

Sanusi, 2015).

Pasien HIV/AIDS pada umumnya mengalami penurunan nafsu makan. Hal ini

bisa disebabkan karena pengaruh obat ARV dan kesulitan menelan akibat infeksi

jamur kandida pada mulut. Penderita HIV/AIDS juga menderita diare yang

menyebabkan dehidrasi, absorbs makanan yang buruk sehingga terjadi penurunan

berat badan secara signifikan. Saat diare juga terjadi hilangnya zat gizi dalam tubuh

seperti vitamin dan mineral sehingga harus diberikan asupan zat gizi yang tepat.

Terjadinya demam yang lama sehingga menyebabkan kehilangan kalori dan cairan

(Nursalam & Kurniati, 2009).
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C. Asuhan Keperawatan pada Pasien HIV/AIDS Dengan Defisit Nutrisi

1. Pengkajian Keperawatan

Pengkajian keperawatan adalah suatu bagian dari komponen proses

keperawatan sebagai suatu usaha perawat dalam menggali permasalahan yang ada di

pasien meliputi pengumpulan data tentang status kesehatan pasien yang dilakukan

secara sistematis, menyeluruh atau komprehensif, akurat, singkat dan berlangsung

secara berkesinambungan (Muttaqin, 2010). Pada klien dengan defisit nutrisi dalam

kategori fisiologis dengan subkategori nutrisi dan cairan, perawat harus mengkaji data

mayor dan minor yang tercantum dalam buku Standar Diagnosa Keperawatan

Indonesia (2017). Tanda gejala mayor diantaranya yaitu obyektif (berat badan

menurun minimal 10% dibawah rentang ideal). Tanda gejala minor diantaranya yaitu

subyektif (nafsu makan menuru) dan obyektif (bising usus hiperaktif, membrane

mukosa pucat, sariawan, serum albumin turun, diare).

2. Diagnose Keperawatan

Diagnosa keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respons

klien terhadap suatu masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya baik

yang berlangsung actual maupun potensial. Diagnosis keperawatan bertujuan untuk

megidentifikasi respon klien individu, keluarga atau komunitas terhadap situasi yang

berkaitan dengan kesehatan (PPNI, 2016). Diagnosa keperawatan dalam masalah ini

adalah defisit nutrisi. Defisit nutrisi adalah asupan nutrisi tidak cukup untuk

memenuhi kebutuhan metabolisme (PPNI, 2016).

Diagnosa defisit nutrisi menurut Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia

termasuk kedalam kategori fisiologis dan subkategori nutrsi dan cairan. Penyebab
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daridefisit nutrisi yaitu ketidakmampuan menelan makanan dan ketidakmampuan

mengabsorbsi nutrient. Adapun gejalan dan tanda mayor defisit nutrisi yaitu obyektif

(berat badan menurun minimal 10% dibawah rentang ideal). Tanda gejala minor

diantaranya yaitu subyektif (nafsu makan menurun) dan obyektif (bising usus

hiperaktif, membrane mukosa pucat, sariawan, serum albumin turun, diare) (PPNI,

2016).

3. Intervensi Keperawatan

Menurut Nurarif & Kusuma (2015)setelah merumuskan diagnosa dilanjutkan

dengan intervensi dan aktivitas keperawatan untuk mengurangi, menghilangkan serta

mencegah masalah keperawatan klien. Tahapan ini disebut perencanaan keperawatan

yang meliputi penentuan prioritas diagnose keperawatan, menetapkan sasaran dan

tujuan, menetapkan kriteria evaluasi, merumuskan intervensi serta aktivitas

keperawatan.

Bedasarkan Nursing Interventions Classification (NIC) Bulecheck, Butcher,

Dochterman, & Wagner (2016) intervensi yang dapat dirumuskan pada pasien

HIV/AIDS dengan Defisit Nurisi adalah :

Nutrition Management

a. Identifikasi adanya alergi makanan

b. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan nutrisi yang

dibutuhkan pasien.

c. Lakukan atau bantu pasien terkait dengan perawatan mulut (oral hygiene)

d. Monitor kalori dan asupan makanan

e. Monitor terjadinya penurunan dan kenaikan berat badan
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f. Anjurkan pasien untuk memantau kalori dan intake makanan

g. Berikan informasi tentang kebutuhan nutrisi

h. Monitor lingkungan selama makan

i. Monitor dan manajemen mual dan muntah

4. Implementasi Keperawatan

Menurut Kozier, Erb, Berman, & Snyder (2010) implementasi keperawatan

merupakan sebuah fase dimana perawat melaksanakan rencana atau intervensi yang

sudah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan terminology NIC, implementasi terdiri

dari melakukan dan mendokumentasikan yang merupakan tindakan khusus yang

digunakan untuk melaksanakan intervensi. Aktivitas yang dilakukan pada tahap

implementasi dimulai dari pengkajian lanjutan, membuat prioritas, menghitung

alokasi tenaga, memulai intervensi keperawatan, dan mendokumentasikan tindakan

dan respon klien terhadap tindakan yang telah dilakukan (Debora, 2013).

5. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi  merupakan   suatu perbandingan   yang   sistematis   dan   terencana

antara hasil akhir  yang diamati dengan tujuan atau kriteria hasil  yang  telah dibuat

pada tahap perencanaan. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan dengan

melibatkan  klien  dan  tenaga  kesehatan lainnya (Asmadi, 2008). Menurut Dinarti et

al., (2009) format evaluasi keperawatan adalah menggunakan SOAP (Subjektive,

Objektive, Analisys, dan Planning). Subjective yaitu pernyataan atau keluhan yang

diutarakan oleh pasien. Objektive yaitu data yang didapat dari observasi perawat.

Analisys yaitu masalah keperawatan yang dialami oleh pasien. Planning yaitu rencana
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tindakan yang akan dilakukan berdasarkan analisis. Hasil yang diharapkan dari

asuhan keperawatan pada pasien HIV/AIDS dengan defisit nutrisi  yaitu berikut :

a. Asupan gizi tidak menyimpang dari rentang normal (skala 5)

b. Asupan makanan tidak menyimpang dari rentang normal (skala 5)

c. Rasio berat badan dan tinggi badan tidak menyimpang dari rentang normal (

skala 5) (Moorhead et al,. 2016)


