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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Human Immunodeficiency Virus atau sering disebut HIV adalah sebuah 

virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan membuat sistem 

kekebalan tubuh tidak bekerja secara efektif untuk melawan infeksi dan penyakit. 

[3] Pengidap HIV rentan terserang berbagai macam penyakit dikarenakan sel 

kekebalan tubuh nya dirusak oleh virus HIV, kumpulan penyakit yang menyerang 

tubuh pengidap HIV inilah yang disebut AIDS.[4] Pada tahap AIDS, kekebalan 

tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit sudah hilang sepenuhnya. Para pengidap 

HIV/AIDS biasa disebut dengan ODHA. 

Virus HIV menyebar melalui beberapa cairan tubuh manusia contohnya 

adalah darah, ASI (Air Susu Ibu), tranfusi darah, cairan vagina dan sperma.[5] 

Tetapi tidak semua cairan dalam tubuh dapat menjadi media penularan virus HIV. 

Beberapa contoh cairan tubuh lainnya yang tidak dapat menularkan virus HIV yaitu 

adalah keringat,urine,air liur.[5] Virus HIV juga tidak menyebar melalui udara 

seperti halnya influenza dan batuk. Penyebaran virus HIV dapat disebabkan oleh 

penggunaan jarum yang tidak steril atau sudah terinfeksi virus tersebut. Selain itu 

perilaku seks bebas dan perilaku seks menyimpang dapat menjadi penyebab utama 

seseorang terjangkit virus HIV. 

Penyakit virus HIV tidak hanya menyerang orang dewasa saja tetapi juga 

dapat menyerang anak-anak kecil bahkan sejak anak-anak dalam kandungan. Hal 

itu dapat terjadi dikarenakan orang tua tidak tahu jika terjangkit penyakit 
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HIV/AIDS sehingga ketika mengandung, anak yang dikandung ikut tertular 

penyakit HIV/AIDS sejak dini.  

Pengobatan untuk menghilangkan virus HIV secara total memang belum 

ditemukan, namun terdapat langkah pengobatan yang cukup efektif untuk dijalani 

ODHA. ODHA dapat menerapkan pola hidup sehat dan melakukan berbagai vaksin 

secara tepat waktu. Selain itu terdapat terapi yang dapat dijalani oleh ODHA yaitu 

terapi ART (antiretroviral), terapi ini dijalani dengan cara ODHA mengkonsumsi 

obat-obatan antiretroviral atau biasa dikenal dengan nama antiretroviral. Obat 

antiretroviral berfungsi untuk menekan jumlah virus yang merusak sistem 

kekebalan tubuh ODHA sehingga akan meningkatkan status imun ODHA dan 

ODHA dapat terhindar dari infeksi penyakit lain.[6] 

Kombinasi penggunaan obat antiretroviral terhadap masing-masing 

penderita akan berbeda-beda dikarenakan HIV dapat mudah beradaptasi dan 

menjadi kebal terhadap satu golongan obat antiretroviral. Penderita nantinya akan 

diberikan kombinasi dari beberapa golongan antiretroviral, berikut contoh beberapa 

golongan antiretroviral yaitu: 

• NRTI (Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors) Golongan antiretroviral 

ini akan menghambat perkembangan virus HIV di dalam sel tubuh penderita.[6] 

• NNRTI (Non-nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors) Jenis 

antiretroviral ini akan bekerja dengan menghilangkan protein yang dibutuhkan 

virus HIV untuk menggandakan diri.[6] 
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• Protease inhibitors  Golongan antiretroviral jenis ini akan menghilangkan 

protease, protease adalah jenis protein yang dibutuhkan HIV untuk 

memperbanyak diri.[6] 

• Integrase inhibitors Jenis antiretroviral ini akan menghilangkan integrase 

yaitu, protein yang digunakan HIV untuk memasukkan materi 3arkers ke dalam 

sel-sel CD4.[6] 

• Entry inhibitors antiretroviral jenis ini akan menghalangi HIV untuk 

memasuki sel-sel CD4.[6] 

Dengan menjalani pengobatan menggunakan obat antiretroviral , ODHA 

harus meminum obat berbentuk 2-3 pil dalam 1-2 kali perhari nya selama seumur 

hidup secara tepat waktu dan tidak boleh terputus. Namun, terkadang beberapa 

penderita lupa untuk meminum obatnya karena jumlah obat yang diminum 

penderita cukup banyak. Tetapi, baru-baru ini terdapat pilihan terapi antiretroviral 

yang lebih sederhana yaitu antiretroviral jenis Fixed Dose Combination. ODHA 

hanya cukup meminum obat antiretroviral ini 1 butir sekali dalam 1 hari.[7] Di 

dalam sebutir obat ini telah tergabung 3 bahan aktif yang dibutuhkan oleh penderita 

yaitu Tenofofir + Lamivudine + Efavirenz (Tdf+3TC+EVZ).[7] Jika ODHA terlupa 

dalam meminum obatnya akan menimbulkan terjadinya resistensi obat 

antiretroviral dalam tubuh penderita dapat diminimalisir. Resistensi obat adalah 

suatu keadaan dimana obat antiretroviral tersebut tidak ampuh lagi untuk menekan 

virus HIV sehingga obat antiretroviral harus diganti dengan jenis kombinasi yang 

lainnya. 

Saat ini jumlah ODHA di Indonesia semakin tinggi terutama di daerah 

perkotaan atau daerah yang cukup pesat pertumbuhan ekonominya. Menurut  
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laporan data yang berasal dari Direktorat jendral pencegahan dan pengendalian 

penyakit kementrian kesehatan RI tentang jumlah kasus penderita HIV/AIDS di 

Indonesia pada tahun 2017, terhitung dari bulan januari hingga maret 2017 jumlah 

masyarakat yang terinfeksi HIV dilaporkan sebanyak 10.376 orang. Berdasarkan 

golongan umur, rentang umur 25-49 tahun memiliki persentase terbanyak yaitu 

69.9% lalu selanjutnya rentang umur 20-24 tahun sebanyak 17.6% dan yang 

terakhir rentang umur ≥ 50 tahun sebanyak 6.7%. sedangkan jumlah masyarakat 

yang sudah masuk ke dalam tahap AIDS sebanyak 673 orang terhitung dari bulan 

januari hingga maret 2017. Rentang umur dengan persentase tertinggi yaitu umur 

30 – 39 tahun sekitar 28.6% selanjutnya rentang umur 20-29 tahun sebanyak 29.3% 

dan umur 40-49 tahun 16.5%. Dengan jumlah yang semakin meningkat, banyak 

pihak yang berusaha untuk segera menurunkan bahkan menghentikan jumlah kasus 

HIV/AIDS di Indonesia agar tidak menularkan virus kepada lebih banyak orang 

lagi [8]. 

Perkembangan jumlah kasus pasien yang terkena virus HIV di Kota 

Semarang pun sempat mengalami kenaikan dan penurunan. Jumlah kasus HIV yang 

ditemukan di Kota Semarang paling banyak ditemukan adalah dalam kurun waktu 

tahun 2017 yaitu sebanyak 534 kasus.[9] Pada tahun 2018 kasus HIV di Kota 

Semarang ditemukan mengalami penurunan yaitu sebanyak 149 kasus.[9] Jumlah 

kasus HIV di Kota Semarang dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2018 dapat 

dilihat dalam gambar 1.1  
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Gambar  1.1 Jumlah Kasus HIV di Kota Semarang [9] 

 

Meskipun sudah terdapat obat antiretroviral sebagai media pengobatan yang 

efektif, pasien HIV/AIDS juga sering melewatkan untuk meminum obat secara 

teratur. [10] Faktor yang mempengaruhi pasien lupa yaitu tertidur, terlalu sibuk 

bekerja, terlalu sibuk mengurus anak, dan lupa membawa obat saat bepergian.[11] 

Oleh sebab itu, dikembangkan sebuah aplikasi mobile untuk membantu 

penderita HIV di Indonesia untuk mengingatkan minum obat secara teratur 

sehingga kemungkinan terputus ketika mengkonsumsi obat antiretroviral ini dapat 

diminimalisir. Aplikasi ini akan membantu pemerintah dalam mendistribusikan dan 

memperkenalkan obat antiretroviral selain itu mempermudah penderita dalam 

mendapatkan obat. 

1995
-

2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Data Per Tahun 101 179 195 199 323 287 427 520 430 453 456 488 534 149

Data Kumulatif 280 475 674 997 1284 1711 2231 2661 3114 3570 4058 4592 4741
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merancang strategi aplikasi yang dapat membantu pasien 

HIV/AIDS tidak lupa dalam meminum obat Antiretroviral fixed doses 

combination? 

2. Bagaimana implementasi pengembangan aplikasi untuk memantau dan 

mengatasi permasalahan ODHA yang sering terlupa untuk meminum obat? 

3. Seberapa besar dampak aplikasi PROPILAR terhadap program eliminasi 

HIV/AIDS? 

4. Faktor apa yang mempengaruhi calon pengguna untuk menggunakan 

aplikasi PROPILAR? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Merumuskan rancangan strategi pendistribusian obat antiretroviral jenis 

fixed doses combination melalui smartphone  

2. Merumuskan implementasi pengembangan aplikasi untuk memantau dan 

mengatasi permasalahan ODHA yang sering terlupa untuk meminum obat  

3. Mengetahui dampak aplikasi terhadap program eliminasi HIV/AIDS. 

4. Mengetahui faktor yang mendukung pengguna untuk menggunakan aplikasi 

PROPILAR. 


