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ABSTRAK 

Deasury, Nisa, Rahma. 2019. Hubungan antara Lama Penggunaan Kombinasi 

(TDF + 3TC + EFV) dengan Peningkatan Jumlah sel CD4 pada 

Penderita HIV/AIDS di RSUD dr. Iskak Tulungagung. Tugas Akhir, 

Program Studi Sarjana Farmasi, Fakultas Kedokteran, Universitas 

Brawijaya. Pembimbing: (1) Ema Pristi Yunita, M.Farm.Klin., Apt. (2) 

Prof. Dr. Dra. Sri Winarsih, M.Si., Apt. 

 

 HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan suatu penyakit yang 

menyerang sistem imun manusia seperti sel CD4+, sehingga menyebabkan 

kondisi tubuh menjadi lemah. Prevalensi terjadinya HIV di Tulungagung, 

menduduki peringkat 4  tertinggi dengan penderita HIV terbanyak di Jawa Timur. 

Di RSUD dr. Iskak, sampai tahun 2018 menunjukkan jumlah total penderita 

HIV/AIDS  2.082 orang, dengan kumulatif ODHA yang menjalani pengobatan yaitu 

588 orang. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah secara cross 

sectional. Subjek yang digunakan di pada penelitian ini yaitu sebanyak 86 pasien 

HIV yang memenuhi kriteria inklusi. Penelitian yang dilakukan yaitu untuk 

mengetahui hubungan antara lama penggunaan kombinasi obat ARV (TDF + 3TC 

+ EFV) selama 6-42 bulan terhadap peningkatan jumlah sel CD4+ dan untuk 

mengetahui efektivitas kombinasi obat tersebut terhadap peningkatan jumlah sel 

CD4+ di RSUD dr. Iskak Tulungagung. Pada uji Pearson didapatkan hasil nilai p = 

0,001 dengan nilai r = 0,394 yang menunjukkan terdapat hubungan antara lama 

pengobatan dengan kenaikan jumlah sel CD4+ dengan nilai korelasi antara lama 

penggunaan dan kenaikan jumlah sel CD4+ adalah positif. Pada uji komparasi 

dengan menggunakan uji One Way ANOVA didapatkan hasil nilai p = 0,001 yang 

menunjukkan terdapat perbedaan jumlah sel CD4+ yang bermakna antar 

kelompok yang dibandingkan. Kemudian hasil uji Post-Hoc menunjukkan nilai p = 

0,001 pada bulan ke-18 hingga 42 bulan. Pada hasil ini dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan positif dimana semakin lama pengobatan maka semakin 

meningkatkan jumlah sel CD4+ dan peningkatan CD4+ dapat terlihat 

peningkatannya dengan minimal pengobatan selama 18  bulan. 

 

Kata Kunci: HIV (Human Immunodeficiency Virus), Jumlah sel CD4+, Lama 

Pengobatan 6-42 bulan, Kombinasi ARV (TDF + 3TC + EFV). 
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ABSTRACT 

Deasury, Rahma, Nisa. 2019. Correlation between duration of combined use (TDF 

+ 3TC + EFV) with an increase in the number of CD4 cells in HIV/AIDS 

sufferers in RSUD dr. Iskak Tulungagung. Tugas Akhir, Program Studi 

Sarjana Farmasi, Fakultas Kedokteran, Universitas Brawijaya. 

Pembimbing: (1) Ema Pristi Yunita, M.Farm.Klin., Apt. (2) Prof. Dr. Dra. 

Sri Winarsih, M.Si., Apt. 

 

 HIV (Human Immunodeficiency Virus) is a disease that attacks the human 

immune system such as CD4+ cells that weaken human’s body. The prevalence 

of HIV occurrence in Tulungagung is ranked as the 4th highest number of HIV 

sufferers in East Java. At RSUD dr. Iskak, until 2018 showed total number of 

HIV/AIDS sufferers was 2,082 people, with cumulative PLWHA who underwent 

treatment of 588 people. This research uses cross sectional analysis as it’s 

method. The subjects used in this study were 86 HIV patients who met the inclusion 

criteria. This research conducted to determine the correlation between the length 

of use of a combination of ARV drugs (TDF + 3TC + EFV) for 6-42 months to 

increase the number of CD4+ cells and to determine the effectiveness of these 

drug combinations to increase the number of CD4+ cells in RSUD dr. Iskak 

Tulungagung. In the Pearson test results showed that p = 0.001 with a value of r = 

0.394 which shows there is a correlation between the length of treatment with an 

increase in the number of CD4+ cells with a correlation value between the length 

of use and an increase in the number of CD4+ cells is positive. In the comparative 

test using the One Way ANOVA test the p value = 0.001 showed that there were 

significant differences in the number of CD4+ cells between the groups that being 

compared. Then the Post-Hoc test results showed a value of p = 0.001 in the 18 

to 42 months. The results of this research can be concluded that there is a positive 

correlation that the longer the treatment, the more of the number CD4+ cells  

increased and the increases number of CD4+ cells can be seen within 18 months 

of treatment. 

 

Keywords: HIV (Human Immunodeficiency Virus), CD4+ cell count, duration of 

treatment 6-42 month, ARV combination (TDF + 3TC + EFV). 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan suatu penyakit 

yang menyerang sistem imun manusia seperti sel T CD4+ sehingga 

menyebabkan kondisi tubuh menjadi lemah. Infeksi HIV dapat menyebabkan 

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) yang merupakan 

sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh. 

Jumlah kasus HIV/AIDS dari tahun ke tahun terus meningkat di seluruh 

dunia. Berdasarkan laporan kasus AIDS di Indonesia sampai dengan tahun 

2017, jumlah orang dengan HIV/AIDS adalah 628.492 orang dengan jumlah 

infeksi baru sebanyak 46.357 orang dan kematian sebanyak 40.468 orang 

(Kemenkes, 2018). Pada tahun 2012 diperkirakan jumlah ODHA (Orang 

Dengan HIV/AIDS) di Jawa Timur mencapai 57.321 orang dan sejak 

September 2003 Provinsi Jawa Timur ditetapkan sebagai wilayah dengan 

prevalensi HIV yang tinggi (Dinkes Jatim, 2016). Di Jawa Timur yaitu lebih 

tepatnya di Kabupaten Tulungagung, prevalensi terjadinya HIV/AIDS selama 

tahun 2017 menunjukkan jumlah terbanyak pada kelompok umur 25-49 

tahun (Dinkes Tulungagung, 2017). Di RSUD dr. Iskak, sampai tahun 2018 

menunjukkan jumlah total penderita HIV/AIDS  2.082 orang, dengan pasien 

positif HIV baru yaitu 170 orang dan jumlah kumulatif ODHA (Orang Dengan 

HIV/AIDS) yang menjalani pengobatan yaitu 588 orang. Pada saat ini 
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Tulungagung menduduki peringkat 4 tertinggi dengan penderita HIV 

terbanyak di Jawa Timur (SIHA, 2018). 

Pengobatan yang diberikan untuk pasien HIV berfungsi untuk 

menghambat replikasi virus HIV sehingga dapat meningkatkan harapan dan 

kualitas hidup pasien (Yuliandra dkk., 2017). Obat ARV yang digunakan 

merupakan obat golongan Nucleoside Reverse Trancriptase Inhibitor (NRTI) 

yaitu Zidovudin (AZT), Lamivudin (3TC), Abacavir (ABC), Stavudin (d4T), 

Didanosin (ddI), Emtrisitabin (FTC), Tenofovir (TDF), Emtrisitabin/Tenofofir 

(FTC/TDF). Golongan Non Nucleoside Reverse Trancriptase Inhibitor 

(NNRTI) yaitu Nevirapin (NVP), Efavirenz (EFV), Rilpivirin (RPV) dan 

Etravirin (ETR). Golongan Protease Inhibitor (PI) yaitu Lopinavir/Ritonavir 

(LPV/r) dan Darunavir/Ritonavir (DRV/r). Pemberian terapi ARV yang 

berlanjut bertahun-tahun diharapkan dapat meningkatkan imunitas pada 

pasien (Kemenkes, 2015). Obat-obat yang sering digunakan di RSUD dr. 

Iskak yaitu TDF + 3TC + EFV, TDF + FTC + EFV, TDF + 3TC + NVP, TDF 

+ FTC + NVP, AZT + 3TC +  EFV, AZT + 3TC + NVP dan dasar pemberian 

obat tersebut disesuaikan dengan kondisi infeksi HIV pasien.  

Pemberian terapi ARV harus menggunakan kombinasi 3 jenis 

obat dan berada dalam dosis terapi untuk menjamin efektivitas penggunaan 

obat, menurunkan kejadian resistensi dan memperkecil kemungkinan untuk 

terjadinya efek samping. Pemantauan dilakukan pada pasien yang telah 

terdiagnosis dan mendapatkan terapi ARV yaitu kombinasi Tenofovir + 

Lamivudin + Efavirenz (TDF + 3TC + EFV) yang merupakan regimen ARV 

lini pertama yang sesuai dengan pedoman pengobatan ARV dari WHO tahun 

2013. Obat tersebut berbentuk tablet FDC (Fixed Dose Combination) yang 
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merupakan kombinasi obat yang sudah dalam satu tablet ARV. Kombinasi 

tersebut dipilih karena memiliki risiko lebih rendah untuk terjadinya 

kegagalan virologi yaitu gagal untuk mempertahankan viral load jika 

dibandingkan dengan kombinasi lini pertama yang lain (Meloni et al., 2016). 

Pengobatan dipantau selama 6-42 bulan karena minimal pengobatan ARV 

adalah 6 bulan dan penilaian CD4+ yang dapat dilakukan adalah setiap 6 

bulan. Diharapkan dalam jangka waktu tersebut akan terjadi perkembangan 

klinis dan imunologis ke arah yang lebih baik sehingga terlihat 

perkembangannya. Pemantauan terapi klinis pasien dapat dilihat dari jumlah 

sel CD4+ karena sel CD4+ merupakan salah satu komponen sistem imun 

yang menjadi indikator perbaikan dari imunitas pasien. Semakin dini ODHA 

terjangkau di layanan kesehatan untuk akses ARV maka semakin rendah 

risiko untuk mendapatkan penyakit infeksi oportunistik maupun menularkan 

infeksi HIV (Kemenkes RI, 2011). 

Sampai sekarang, di poli VCT (Voluntary Counseling and Testing) 

RSUD dr. Iskak Tulungagung belum pernah dilakukan evaluasi terkait lama 

penggunaan obat ARV kombinasi (TDF + 3TC + EFV) terhadap peningkatan 

jumlah sel CD4+ serta efektivitas kombinasi tersebut dalam menunjang 

kesehatan pasien. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui efek penggunaan obat ARV tersebut terhadap peningkatan 

kesehatan pasien HIV yang ditandai dengan peningkatan jumlah sel CD4+ 

sehingga penelitian ini dapat membantu dalam menunjang pengobatan yang 

dilakukan di Poli VCT dr. Iskak Tulungagung. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Apakah ada hubungan antara lama penggunaan kombinasi obat ARV 

(TDF + 3TC + EFV) selama 6-42 bulan terhadap peningkatan jumlah 

sel CD4+? 

1.2.2 Berapa lama durasi minimal kombinasi obat ARV (TDF + 3TC + EFV) 

terhadap terjadinya peningkatan jumlah sel CD4+ yang signifikan 

pada pasien HIV/AIDS? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

1.3.1.1  Untuk mengetahui adanya hubungan antara lama penggunaan 

kombinasi obat ARV (TDF + 3TC + EFV) selama 6-42 bulan 

terhadap peningkatan jumlah sel CD4+ di RSUD dr. Iskak 

Tulungagung. 

1.3.1.2  Untuk mengetahui berapa lama durasi minimal kombinasi obat 

ARV  (TDF + 3TC + EFV) terhadap terjadinya peningkatan 

jumlah sel CD4+ yang signifikan pada pasien HIV di RSUD dr. 

Iskak Tulungagung. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Mengetahui demografi pasien (jenis kelamin, umur, waktu 

kunjungan pertama tes HIV, lama menderita, lama 

pengobatan, penyakit lain yang diderita). 

1.3.2.2 Mengetahui perbedaan peningkatan jumlah sel CD4+ 

terhadap lamanya pengobatan pada jangka waktu 6-42 bulan. 
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1.3.2.3  Menganalisis hubungan antara lama penggunaan obat ARV 

(TDF + 3TC + EFV) terhadap peningkatan jumlah sel CD4+. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademik 

1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan 

dapat dipakai sebagai dasar penelitian selanjutnya untuk 

memperoleh hasil yang lebih baik. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Sebagai sumber informasi bagi tenaga kesehatan untuk 

memberikan pemahaman kepada pasien mengenai 

pentingnya lama penggunaan obat ARV terhadap 

peningkatan CD4+. 

1.4.2.2 Sebagai masukan bagi RSUD dr. Iskak dalam hal pemilihan 

obat dan dapat meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian 

terhadap pasien di rumah sakit. 

1.4.2.3 Memberi informasi mengenai efektivitas pengobatan ARV 

yang diberikan pada pasien HIV/AIDS terhadap peningkatan 

jumlah sel CD4+ sebagai indikator peningkatan kesehatan 

pasien HIV/AIDS yang berobat di RSUD dr. Iskak 

Tulungagung melalui bantuan tenaga kesehatan lain 

(perawat, dokter, apoteker). 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi HIV/AIDS 

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) disebabkan oleh HIV 

(Human Immuodeficiency Virus). Virus tersebut menyerang sel-sel CD4+ didalam 

sistem kekebalan tubuh yang merupakan komponen penting dalam melawan 

infeksi dan menyebabkan imunitas tubuh akan terus menurun secara progresif. 

Tanpa pengobatan, HIV secara bertahap dapat menghancurkan sistem kekebalan 

tubuh dan menyebabkan terjadinya AIDS (Yuliandra dkk., 2017). Penurunan imun 

tersebut mengakibatkan tubuh menjadi rentan terhadap mikroorganisme patogen 

yang menyebabkan munculnya keluhan dan gejala klinis sesuai dengan infeksi 

oportunistiknya, dimana pada kondisi normal dilindungi oleh sistem kekebalan 

yang diperantarai sel imun (Nugraha dkk., 2015). 

 

2.2 Epidemiologi 

Penyakit infeksi HIV dan AIDS masih menjadi masalah kesehatan global, 

termasuk di Indonesia. Masalah yang berkembang sehubungan dengan penyakit 

infeksi HIV dan AIDS adalah angka kejadian dan kematian yang masih tinggi. 

Kasus pertama HIV dan AIDS di Indonesia ditemukan pada tahun 1987 di Bali. 

Akan tetapi, penyebaran HIV di Indonesia meningkat setelah tahun 1995. Pada 

tahun 2000 terjadi peningkatan penyebaran epidemi HIV secara nyata melalui 

pekerja seks. Data dari Tanjung Balai Karimun, provinsi Riau menunjukkan pada 

tahun 1995 hanya ditemukan 1% pekerja seks yang HIV positif, tetapi pada tahun 

2000 angka itu meningkat menjadi 8,38%. Di Merauke, Provinsi Papua prevalensi 
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HIV pada pekerja seks sangat tinggi yaitu 26,5% sedangkan di Provinsi Jawa Barat 

5,5%, di DKI Jakarta 3,36%, dan di Jawa Timur 2,9%, sedangkan waria pekerja 

seks 16,9%. Saat ini Indonesia menghadapi ancaman epidemi HIV/AIDS yang 

semakin besar. Sejak tahun 2000, berdasarkan hasil survei pada sub populasi 

tertentu dimana prevalensi HIV di beberapa provinsi telah melebihi 5% secara 

konsisten. Keadaan tersebut mampu mengantarkan suatu perubahan di Indonesia 

dari negara low level epidemic menjadi concentrated level epidemic (Nasronudin, 

2014). 

Pada tahun 2013, terdapat 35 juta orang hidup dengan HIV yang meliputi 

16 juta perempuan dan 3,2 anak berusia < 15 tahun di seluruh dunia. Jumlah 

infeksi baru HIV pada tahun 2013 yaitu sebesar 2,1 juta yang terdiri dari 1,9 juta 

dewasa dan 240.000 anak berusia < 15 tahun. Pola penularan HIV berdasarkan 

kelompok umur dalam 5 tahun terakhir tidak banyak berubah. Infeksi HIV paling 

banyak terjadi yaitu pada kelompok usia produktif 25-49 tahun, diikuti kelompok 

usia 20-24 tahun. Jumlah kematian akibat AIDS sebanyak 1,5 juta yang terdiri dari 

1,3 juta dewasa dan 190.000 anak berusia < 15 tahun (Fitrianingsih dkk., 2019). 

Menurut WHO 2016, secara global 70 juta orang telah terinfeksi virus HIV 

dan 35 juta orang meninggal karena HIV. Pada tahun 2016, 36,7 juta orang hidup 

dengan HIV yang diperkirakan 0,8% orang dewasa usia 15-49 tahun di seluruh 

dunia. Hingga saat ini HIV AIDS sudah menyebar di 386 kabupaten/kota di seluruh 

provinsi di Indonesia. Berdasarkan faktor resiko, infeksi HIV dominan terjadi pada 

heteroseksual, diikuti pengguna napza suntik (penasun), dan kelompok LSL (laki-

laki berhubungan seks dengan laki-laki) (Kesumawati dkk., 2019). 10 besar kasus 

HIV terbanyak pada tahun 1987-2014 yaitu ada di Provinsi DKI Jakarta, Jawa 

Timur, Papua, Jawa Barat, Bali, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, 
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Kepulauan Riau, dan Sulawesi Selatan. Dari jumlah kumulatif dari provinsi tersebut 

yang tertinggi adalah Provinsi Jakarta dengan 32.782 kasus dan diikuti dengan 

Provinsi Jawa Timur yaitu dengan 19.242 kasus (Pusdatin, 2014). 

 

2.3 Etiologi 

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) disebabkan oleh Human 

Immunodeficiency Virus (HIV). HIV-1 adalah virus HIV yang pertama diidentifikasi 

oleh Luc Montainer di Institut Pasteur, Paris, tahun 1983. Karakteristik virus 

sepenuhnya diketahui oleh Robert Gallo di Washington dan Jay Levy di San 

Fransisco pada tahun 1984. HIV-2 berhasil diisolasi dari pasien di Afrika Barat 

pada tahun 1986. HIV merupakan virus sitopatik yang di klasifikasikan dalam famili 

Retroviridae, subfamili Lentivirinae, genus Lentivirus. Berdasarkan strukturnya HIV 

termasuk famili retrovirus, termasuk virus RNA dengan berat molekul 9,7 kb 

(kilobases). Secara morfologik HIV berbentuk bulat dan terdiri atas bagian inti 

(core) dan dikelilingi oleh kapsid selubung virus (envelope).  Selubung virus terdiri 

atas dua lapis membran lipid. Inti dari virus terdiri atas protein, sedangkan 

selubungnya terdiri atas satu glikoprotein. Protein dari inti terdiri atas genom RNA 

dan suatu enzim yang dapat mengubah RNA menjadi DNA pada waktu replikasi 

virus, yang disebut enzim reverse transcriptase. Genom virus pada dasarnya 

terdiri atas gen, bertugas memberikan kode baik bagi pembentukan protein inti, 

enzim reverse transcriptase maupun glikoprotein dari selubung. Bagian envelope 

yang terdiri atas glikoprotein mempunyai peran yang penting pada terjadinya 

infeksi, oleh karena mempunyai afinitas yang tinggi terhadap reseptor spesifik 

CD4+ dari sel inang (Nasronudin, 2014). 
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2.4 HIV/AIDS 

2.4.1 Struktur Virus HIV 

HIV memiliki diameter 100-150 nm dan berbentuk sferis (spherical) hingga 

oval karena bentuk selubung yang menyelimuti partikel virus. Pada struktur HIV 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1 memiliki tonjolan eksternal yang 

dibentuk oleh dua protein utama envelope virus, gp120 di luar, dan gp41 di 

transmembran. gp120 memiliki afinitas tinggi terutama region V3 terhadap 

reseptor CD4+ yang berperan pada interaksi awal dengan sel target, sedangkan 

gp41 bertanggung jawab dalam proses internalisasi atau adsorbsi. HIV termasuk 

virus RNA dengan berat molekul 9,7 kb (kilobases), bagian internalnya terdiri dari 

dua komponen utama yaitu genom dan kapsid. Genom berupa materi genetic pada 

bagian inti virus yang meliputi dua utas tunggal RNA. Pada sebagian besar 

retrovirus hanya memiliki tiga gen (gag, pol, env). Namun dari untaian RNA HIV, 

tiap untaian memiliki 9 gen (gag, pol, vif, vpr, vpu, env, rev, tat, nef). Kesembilan 

gen tersebut dikelompokkan menjadi 3 kategori berdasarkan fungsinya yaitu gen 

penyandi protein structural (gag, pol, env), protein regularor (tat, rev) dan gen 

aksesoris (vpu hanya pada HIV-1, vpx hanya pada HIV-2, vpr, vif, nef). RNA diliputi 

oleh kapsul berbentuk kerucut terdiri atas sekitar 2000 kopi p24 protein virus dan 

dikelilingi oleh selubung protein (kapsid). Fungsi selubung ditentukan oleh regio 

V3, sehingga memungkinkan berinteraksi dengan reseptor dan ko-reseptor pada 

permukaan sel inang. Siklus hidup HIV dengan cara replikasi sepenuhnya di sel 

inang (Nasurodin, 2014). 
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Gambar 2.1 Struktur Virus HIV (Linda, 2009) 

 

2.4.2 Imunologi pada Patofisiologi HIV/AIDS 

Antigen Presenting Cells (APC) memproses protein asing menjadi peptide-

peptide kecil yang diekspresikan ke permukaan sel, dikendalikan oleh Major 

Histocompatibility Complex (MHC) dan dikomunikasikan dengan Human 

Leukocyte Antigens (HLA). Sehingga sel T dapat mengenal dan mengekspresikan 

reseptor CD4+ dan CD8+ pada permukaannya. Pada infeksi HIV molekul MHC-II 

diekspresikan melalui APC pada sel-sel tertentu yang kemudian mengekspresikan 

CD4+. Gen pemandu MHC-I maupun MHC-II adalah polimorfik. Ketika reseptor 

sel T mengikat antigen melalui CD4+ dan CD8+, terjadi aktivasi sinyal yang 

ditransmisikan melalui molekul CD3 yang akan diikuti oleh berbagai sinyal dari 

molekul ko-stimulator seperti CD28 dan CD154. Tanpa proses signaling reseptor 

sel T akan mengalami krisis energi dan mendorong terjadinya apoptosis 

(Nasurodin, 2014). 

Sel T CD4+ memiliki kemampuan mengekskresi berbagai sitokin. Limfosit 

Th1 menskresi interleukin (IL)-2 dan interferon-γ. Sitokin proinflamatori (IL-1β dan 

TNF-α) menginduksi gen NF-κB sehingga memicu terjadinya replikasi HIV dan 

mendorong peningkatan beban virus (viral load). Limfosit Th2 mensekresikan IL-
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4, IL-5, IL-6, dan IL-10 yang berperan menghambat pengaruh sitokin 

proinflamatori, sehingga inflamasi dan replikasi HIV dapat dikendalikan. Inhibisi 

replikasi HIV tersebut juga dibantu oleh peran interferon-α dan interferon-β 

(Nasurodin, 2014). 

HIV masuk kedalam tubuh akan dihadapi oleh berbagai mekanisme 

ketahanan tubuh, ada 3 mekanisme ketahanan tubuh untuk menghadang HIV agar 

tidak dapat mencapai sel target yang mampu mengekspresikan CD4+. Pertama, 

komplemen akan berusaha memusnahkan virus melalui opsoninasi. Dampak 

hiperaktivitas komplemen terjadi peningkatan kadar histamin, sehingga penderita 

sering mengeluh gatal-gatal pada kulitnya. Jika keadaan ini berlangsung lama 

akan diikuti oleh perubahan warna menjadi lebih gelap (dermatitis). Kedua, melalui 

peran interferon-α dan interferon-β yang berusaha mencegah upaya replikasi 

virus. Ketiga, mekanisme yang lebih kompleks terjadi pada sel target. Meliputi sel 

yang terpapar akan dimusnahkan segera oleh sel NK yang didukung oleh ADCC 

(Antibody Dependent Cell Cytotoxic), sel yang terpapar akan dimusnahkan secara 

perlahan melalui proses apoptosis patologis, sel yang terpapar HIV tetap bertahan 

hidup menjelajahi tubuh dengan mengikuti sirkulasi sistemik. Sel yang terpapar ini 

mengalami aktivasi sehingga terjadi peningkatan produksi dan sekresi sitokin 

proinflammatori (IL-1b, TNF-α), enzim pospolifase A2 (PLA2), meningkatnya kadar 

ROS (Reactive Oxygen Species) akibat tuntutan terhadap mitokondria untuk 

meningkatkan ATP sehingga akan diikuti peningkatan kadar ROS. Dampak dari 

IL-1b yakni timbulnya demam, pusing, myalgia, artralgia, mual, muntah, nafsu 

makan menurun dan sulit tidur (Nasurodin, 2014). 

Perjalanan infeksi HIV menurut jumlah limfosit T-CD4+, jumlah virus, dan 

gejala klinis melalui 3 fase, yaitu (Nasurodin, 2014): 
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a. Fase infeksi akut  

b. Fase infeksi laten 

c. Fase infeksi kronik 

 

2.4.3 Mekanisme HIV/AIDS 

Perjalanan penyakit HIV terbagi menjadi 3 yaitu dengan progressor klasik 

(7-10 tahun), progressor kuat (< 3 tahun), dan tanpa progressor (> 10-15 tahun) 

keadaan normal dengan CD4+ stabil. Transmisi HIV masuk kedalam tubuh 

manusia melalui 3 cara, yang pertama yaitu secara vertikal dari ibu ke anak, yang 

kedua yaitu secara transeksual (homoseksual/heteroseksual), dan secara 

horizontal yaitu kontak antar darah (pemakaian jarum suntik bersama-sama) 

secara bergantian, tato tindik, transfusi darah, transplantasi organ, hemodialisis, 

perawatan gigi, khitan massal, dan lain-lain. Jadi HIV dapat mencapai sirkulasi 

sitemik secara langsung dengan diperantarai benda tajam yang mampu 

menembus dinding pembuluh darah atau secara tidak langsung melalui kulit dan 

mukosa yang tidak intak seperti yang terjadi pada kontak seksual. Begitu 

mencapai atau berada dalam sirkulasi sistemik, 4-11 hari sejak paparan pertama 

HIV dapat dideteksi di dalam darah (Nasronudin, 2014). 

Sejak seseorang terinfeksi HIV-1 pada fase akut, mungkin diperlukan 3-6 

minggu untuk antibodi anti-HIV muncul dalam sirkulasi perifer. Periode ini disebut 

"periode jendela". Tes diagnostik yang mendeteksi antibodi anti-HIV negatif 

selama periode ini, namun ini merupakan tahap yang sangat penting dalam 

patogenesis HIV. Ada peningkatan viremia dengan viral load plasma mencapai 

puncaknya dalam 2-3 minggu dan hilangnya sel T helper selama periode ini 

menyebabkan penurunan sementara limfosit T CD4 yang beredar. Sel inang 

menghasilkan respon kekebalan selama periode ini yang membantu dalam 
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mengendalikan multiplikasi virus yang mengarah ke penurunan tajam viremia 

dalam plasma (WHO, 2007). 

Selama sirkulasi sistemik terjadi viremia dengan disertai gejala dan tanda 

infeksi virus akut seperti panas tinggi mendadak, nyeri kepala, nyeri sendi, nyeri 

otot, mual, muntah, sulit tidur, batuk pilek, dan lain-lain. Keadaan ini disebut 

sindrom retrovial akut. Pada fase ini mulai terjadi penurunan CD4+ dan 

peningkatan HIV-RNA viral load. Viral load akan meningkat dengan cepat pada 

awal infeksi dan kemudian turun sampai pada suatu titik tertentu, peningkatan 

tersebut akan diikuti oleh penurunan CD4+ secara perlahan dalam waktu 

beberapa tahun dengan laju penurunan CD4+ yang lebih cepat pada kurun waktu 

1,5-2,5 tahun sebelum akhirnya jatuh pada stadium AIDS (Nasronudin, 2014). 

Penurunan bertahap dalam sel limfosit T CD4+ (di bawah 200 sel/mm3) 

pada akhirnya menghasilkan hilangnya kendali atas respon imun dan mulai 

munculnya berbagai infeksi oportunistik yang merupakan tahap akhir dari infeksi 

HIV dan disebut sebagai AIDS. Gejala-gejala seperti keringat malam, demam, 

diare, penurunan berat badan yang dalam dan kelelahan biasanya terlihat selama 

periode ini (WHO, 2007). 

 

 

 

 

 

  
Gambar 2.2 Riwayat Perjalanan Alamiah Infeksi HIV dan AIDS 

(Judie dan Keith, 2003) 
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Berdasarkan riwayat perjalanan infeksi HIV/AIDS diatas, pada fase I viral 

load (beban virus dalam darah) sangat tinggi sehingga penderita sangat infeksius, 

limfosit T CD4+ menurun tajam saat viral load mencapai puncak. Pada fase II, 

dengan viral load menurun dan relatif stabil, namun limfosit T CD4+ berangsur-

angsur menurun dan pada fase III, dengan viral load makin tinggi dan limfosit T 

CD4+ mendekati nol sehingga terjadi gejala berkurangnya daya tahan tubuh yang 

progresif diikuti dengan timbulnya penyakit, misalnya tuberkulosis (TBC), herpes 

zoster (HZV), oral hairy cell leukoplakia (OHL), oral candidiasis (OC), 

Pneumocystic carinii pneumonia (PCP), cytomegalovirus (CMV), popular pruritic 

eruption (PPE), dan Mycobacterium avium (MAC) (Judie dan Keith, 2003). 

HIV dapat menyerang berbagai sel, namun HIV virion cenderung 

menyerang limfosit T karena terdapat reseptor CD4+ pada permukaannya. Target 

HIV pada limfosit T belum sepenuhnya diketahui dan jumlah limfosit T tersebut 

penting untuk menentukan progesivitas  penyakit. Reseptor CD4+ merupakan 

pasangan ideal bagi gp120 (surface glycoprotein 120) pada permukaan luar HIV 

(enveloped). Meskipun demikian kompleks gp120 dan reseptor CD4+ tersebut 

masih belum memungkinkan HIV masuk kedalam limfosit T melalui proses 

internalisasi. Internalisasi kedalam limfosit T melalui tubuh inang perlu dibantu oleh 

peran ko-reseptor CCR5 dan CXCR4 yang juga berada dipermukaan limfosit T. 

Stabilitas dan potensi ikatan diperkuat oleh ko-reseptor CCR5 dan CXCR4. 

Semakin kuat dan meningkatnya intensitas ikatan tersebut akan diikuti oleh proses 

interaksi lebih lanjut, yaitu dengan peran transmembran gp41 (transmembrane 

glycoprotein 41), maka permukaan luar dari HIV terjadi fusi dengan membran 

plasma limfosit T-CD4+. Sedangkan inti (core) HIV selanjutnya masuk kedalam 

limfosit T sambil membawa enzim reverse transcriptase. Begitu memasuki 
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sitoplasma limfosit T-CD4+ yang terinfeksi, bagian inti HIV yaitu RNA (single 

stranded RNA) akan berusaha menyesuaikan dengan konfigurasi double-stranded 

DNA dengan bantuan enzim reverse transcriptase yang telah dipersiapkan 

tersebut. Selanjutnya terjadi penyatuan virion dengan DNA polymerase, 

terbentuklah cDNA atau proviral DNA. Begitu terbentuk proviral DNA, proses 

berikutnya adalah upaya masuk kedalam inti limfosit T dengan bantuan enzim 

integrase. Terjadilah rangkaian proses integrase, transkripsi yang dilanjutkan 

dengan translasi protein virus, serta replikasi virus HIV. Proses replikasi virus HIV 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.2. Jumlah HIV virion yang berlipat ganda 

kemudian meninggalkan inti. Setelah mengalami modifikasi, saling melengkapi, 

kemudian berusaha keluar menembus membran limfosit (budding). Virion yang 

baru terbentuk siap menginfeksi limfosit T-CD4+ berikutnya. Demikian proses ini 

terus berlangsung sehingga jumlah limfosit T-CD4+ cenderung terus menurun 

(Nasronudin, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Siklus Hidup HIV (Depkes RI, 2006) 
Keterangan: 1. Virus HIV bebas berkeliaran di dalam aliran darah dan mencari sel CD4+ untuk 
dijadikan inang. Virus menempelkan reseptornya pada koreseptor sel CD4+ yaitu protein 
CCR5 atau CXCR4. 2. Virus berhasil menempel pada sel CD4+ kemudian terjadi fusi antara 
dinding virus dengan dinding sel CD4+ yang menyebabkan terjadinya lubang dimana virus bisa 
memasukkan bahan genetiknya seperti RNA dan enzim ke dalam sitoplasma sel CD4+. 3. 
Material genetik virus masuk ke dalam sel CD4+. Enzim reverse transcriptase akan membuat 
‘bayangan’ RNA virus sehingga terbentuknya dua untaian RNA. 4. Dengan bantuan enzim 
reverse transcriptase maka dua RNA ini diubah menjadi DNA virus. 5. Enzim integrase 
membawa DNA virus untuk masuk ke dalam inti sel CD4+, kemudian DNA virus akan 
digabungkan dengan DNA sel CD4+. 6. Bila sel aktif maka DNA virus akan terbaca sehingga 
rantai panjang protein virus HIV akan terbentuk. 7. Protein akan keluar dari inti sel menuju 
sitoplasama. 8. Dalam sitoplasma sel, protein ini membentuk virus yang belum matang dan 
akan keluar dari sel CD4+. 9. Virus yang belum matang keluar dari sel. Enzim protease virus 
akan memotong protein. 10. Terbentuklah virus yang matang yang akan mencari sel CD4+ 
yang masih sehat. 

Penurunan tersebut sejalan dengan perjalanan infeksi HIV yang cenderung 

berlangsung progresif dan diikuti oleh penurunan respon terhadap stimulasi 

antigen, sehingga terjadi perubahan rasio T4/T8 akibat penurunan jumlah T4. Oleh 

karena itu kemudian menjadi lebih rentan terhadap mikroorganisme. Penurunan 

T-CD4+ juga dapat menyebabkan imunodefisiensi pada infeksi HIV, yang 

membuka peluang munculnya infeksi sekunder dari adanya mikroorganisme yang 

berasal dari eksternal maupun dari internal yang merupakan gejala dari timbulnya 

AIDS. Demikian juga dengan trombositopenia, sering ditemukan pada penderita 

dengan infeksi HIV karena kompleks imun merusak trombosit akibat kehilangan 

kendali. Hiperaktivitas memiliki dampak yaitu peningkatan kadar histamin, 

sehingga penderita sering mengeluh gatal-gatal pada kulit, dan jika proses 



17 
 

 
 

berlangsung lama akan diikuti oleh perubahan warna kulit menjadi lebih gelap 

(dermatitis HIV) (Nasronudin, 2014). 

 
 

2.5 Penyebab HIV/AIDS 

Salah satu aspek utama deplesi sel T-CD4+ dan imunopatologi terkaitnya 

yang membedakan antara infeksi HIV-1 dan HIV-2 adalah aktivasi kekebalan, 

yang merupakan prediktor kuat dari perkembangan penyakit infeksi HIV. Protein 

virus Nef, Env, dan Tat juga berperan dalam aktivasi kekebalan. Pada infeksi HIV-

2, Nef intraseluler mempromosikan penurunan regulasi kompleks reseptor T-sel 

dalam sel T CD4+, sedangkan pada infeksi HIV-1, Nef tampaknya telah kehilangan 

kemampuannya untuk menurunkan ekspresi ekspresi kompleks CD3-TCR di 

permukaansel T yang terinfeksi. Sebagai akibatnya, HIV-1 Nef dapat secara 

langsung berkontribusi terhadap aktivasi kekebalan dengan memberikan sel T-

CD4+ yang terinfeksi yang sangat sensitif terhadap restimulasi melalui reseptor 

sel-T (Nasurodin, 2014). 

Rendahnya tingkat virus yang beredar menyebabkan rendahnya tingkat 

aktivasi sel CD4+ dan CD8+, tingkat gag mRNA telah ditemukan berkorelasi 

dengan aktivasi sel T CD4+ dan tat mRNA dengan aktivasi sel T CD8+. Fungsi 

timus pada orang yang terinfeksi HIV-2, memungkinkan sel T CD4+ untuk 

mempertahankan kapasitas proliferasi yang lebih baik tetapi kurang terdiferensiasi 

dan memperoleh lebih banyak respon polifungsional, dibandingkan pada orang 

yang terinfeksi HIV-1. Orang yang terinfeksi HIV-2 juga sangat efisien dalam 

mengganti sel T4 yang terinfeksi (Nasurodin, 2014). 
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2.6 Tanda dan Gejala HIV/AIDS 

Pada pasien yang terkena HIV/AIDS pada umumnya mengalami 

penurunan imunitas. Gejala dan tanda klinis yang patut diduga infeksi HIV yaitu 

(WHO SEARO, 2007): 

1. Kehilangan berat badan > 10% dari berat badan awal. 

2. Demam (terus menerus atau intermiten, temperatur oral > 37,5oC) yang lebih 

dari satu bulan. 

3. Diare (terus menerus atau intermittent) yang lebih dari satu bulan. 

4. Limfadenopati meluas. 

5. Pruritic popular eruption (PPE) dan kulit kering yang luas merupakan dugaan 

kuat infeksi HIV. Beberapa kelainan seperti kutil genital (genital warts), 

folikulitis, dan psoriasis sering terjadi pada ODHA tetapi tidak selalu terkait 

dengan HIV. 

6. Infeksi jamur (kandidiasis oral, dermatitis seboroik, kandidiasis vagina 

berulang). 

7. Infeksi Virus (herpes zoster berulang atau melibatkan lebih dari satu 

dermatome, herpes genital berulang, moluskum kontagiosum, kondiloma). 

8. Gangguan pernafasan, meliputi batuk lebih dari satu bulan, sesak nafas, 

tuberkulosis, pneumonia berulang, sinusitis kronis atau berulang. 

9. Gejala neurologis, meliputi nyeri kepala yang semakin parah (terus menerus 

dan tidak jelas penyebabnya), kejang demam, menurunnya fungsi kognitif. 

Lamanya HIV bisa berkembang menjadi AIDS dapat bervariasi dari satu 

individu dengan individu yang lain. Dengan gaya hidup sehat, jarak waktu antara 

infeksi HIV dan menjadi sakit karena AIDS dapat berkisar antara 10-15 tahun, 

kadang-kadang bahkan lebih lama. Terapi antiretroviral dapat memperlambat 
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perkembangan AIDS dengan menurunkan jumlah virus dalam tubuh yang 

terinfeksi. HIVAIDS diidentifikasi berdasarkan beberapa infeksi tertentu, yang 

dikelompokkan oleh WHO (2005) meliputi:  

• Tahap I  

Penyakit HIV tidak menunjukkan gejala apapun dan tidak dikategorikan 

sebagai AIDS.  

• Tahap II  

Meliputi infeksi-infeksi saluran pernafasan bagian atas yang tak kunjung 

sembuh.  

• Tahap III  

Meliputi diare kronis yang tidak jelas penyebabnya yang berlangsung lebih dari 

satu bulan, infeksi bakteri yang parah, dan TBC paru-paru. 

• Tahap IV  

Meliputi penyakit parasit pada otak (toksoplasmosis), infeksi jamur kandida 

pada saluran tenggorokan (kandidiasis), saluran pernafasan (trachea), batang 

saluran paru-paru (bronchi) atau paru-paru.  

 

2.7 Penatalaksanaan terapi HIV/AIDS 

2.7.1 Tujuan Terapi   

Terapi antiretroviral (ARV) mengobati HIV dengan menggunakan obat 

dengan kombinasi. Karena HIV adalah retrovirus, obat ini biasa disebut sebagai 

obat antiretroviral (ARV). ARV tidak dapat membunuh virus atau untuk 

menyembuhkan, namun ARV dapat memperlambat pertumbuhan virus. Sehingga 

waktu pertumbuhan virus terhambat dan begitu juga penyakit HIV. 
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Selain itu terapi ini bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan akibat 

HIV dan angka kematian akibat AIDS, memperbaiki mutu hidup dan meningkatkan 

kualitas hidup penderita, mempertahankan serta memulihkan status imun 

penderita, menekan serta menghambat replikasi HIV semaksimal mungkin dalam 

waktu yang lama. 

 

2.7.2 Terapi Farmakologi 

Terapi farmakologi yang digunakan yaitu golongan (Nasorudin, 2014): 

a. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI) 

Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NRTI) disebut juga 

analog nukleosida. Obat golongan ini menghambat perubahan bahan 

genetik HIV dari bentuk RNA menjadi bentuk DNA dengan bantuan oleh 

enzim reverse transcriptase. Obat tersebut meliputi 3TC (lamivudin), 

Abacavir (ABC), AZT (ZDV, zidovudin), d4T (stavudin), ddI (didanosin), 

Emtrisitabin (FTC), Tenofovir (TDF; analog nukleotida).  

b. Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NNRTI) 

Obat golongan ini menghambat langkah yang sama dalam siklus 

hidup HIV, tetapi dengan cara lain. Obat NNRTI meliputi Delavirdin (DLV), 

Efavirenz (EFV), Etravirin (ETV), Nevirapin (NVP), Rilpivirin (RPV).  

c. Golongan Protease inhibitor (PI)  

Obat golongan ini menghambat dengan bahan virus baru dipotong 

sesuai untuk membuat virus baru. PI meliputi Atazanavir (ATV), Darunavir 

(DRV), Fosamprenavir (FPV), Indinavir (IDV), Lopinavir (LPV), Nelfinavir 

(NFV), Ritonavir (RTV), Saquinavir (SQV), Tipranavir (TPV).  
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d. Golongan Entry inhibitor (EI) 

Gololongan obat ini mencegah pengikatan dan pemasukan HIV 

pada sel dengan menghambat pengikatan diri pada sel, meliputi Enfuvirtid 

(T-20), Maraviroc (MVC).  

e. Golongan Integrase inhibitor (INI) 

Obat golongan ini mencegah pemaduan kode genetik HIV dengan 

kode genetik sel dengan bantuan enzim integrase, sehingga sel tidak 

terinfeksi HIV. Obat tersebut meliputi Dolutegravir (DTG), Elvitegravir 

(EGV), Raltegravir (RGV). Namun, elvitegravir hanya disetujui sebagai 

kandungan dalam Stribild, pil kombinasi dengan cobicistat, emtricitabine 

dan tenofovir. 

Obat antiretroviral (ARV) memiliki efek samping berupa penurunan nafsu 

makan yang disebabkan karena obat Abacavir (Ziagen), perubahan distribusi 

lemak tubuh (lipodystrophy) yang disebabkan oleh rangkaian pengobatan NRTI 

dan kelas protease inhibitor, protease inhibitor juga dapat menyebabkan diare, 

kelelahan, kolesterol dan trigliserida (lipid) tinggi pada darah (WHO, 2002). 

Regimen terapi menurut WHO (2013), yang diberikan untuk pasien HIV 

yaitu: 

Tabel 2.1 Tabel Regimen Terapi 

Regimen Lini Pertama 
Regimen Lini 

Kedua 
Alternatif Regimen 

Lini Kedua 

TDF + 3TC (or FTC) + 
EFV 

 
TDF + 3TC (or FTC) + 

NVP 
 

AZT + 3TC + EFV (atau 
NVP) 

AZT + 3TC + LPV/r 
 
 

AZT + 3TC + ATV/r 

TDF + 3TC (atau 
FTC) + ATV/r 

 
TDF + 3TC (atau 

FTC) + LPV/r 
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Dosis dan efek samping pemberian ART berdasarkan golongan obat dapat 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.2 Golongan Nucleoside/Nucleotide Reverse Transcriptase 
Inhibitor (NRTI) 

Nama Dosis Efek Samping 

Abacavir 

(ABC) 

300 mg; diberikan tiap 

12 jam atau 600 mg 

setiap 24 jam 

Abacavir mempunyai efek 

samping hipersensitivitas dengan 

insiden sekitar 5–8 % (dapat 

fatal), demam, ruam, kelelahan, 

mual, muntah, tidak nafsu makan  

Gangguan pernafasan (sakit 

tenggorokan, batuk) asidosis 

laktat dengan steatosis hepatitis 

(jarang). Penggunaan Abacavir 

harus dihentikan jika terjadi reaksi 

alergi dan tidak boleh digunakan 

lagi (restart). Efek samping 

abacavir sama dengan efek 

samping Nevirapin dan 

kotrimoksasol sehingga 

penggunaan Abacavir bersama 

dengan Nevirapin merupakan 

kontraindikasi. Pemeriksaan HLA 

sebelum memberikan Abacavir, 

jika HLA negatif maka Abacavir 

dapat digunakan. Penggunaan 

Abacavir dapat menyebabkan 

cardiomiopati, terjadi terutama 

jika viral load > 100,000 

copies/ml. 

Didanosine 

(ddI) 

250 mg ( BB < 60 mg) 

dan 400 mg ( BB > 60 

mg): diberikan dosis 

Didanosine merupakan obat dari 

golongan “d“ drugs bersama 

dengan d4T dan ddC.  ddI tidak 
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tunggal setiap 24 jam 

(tablet buffer atau 

kapsul enteric coated) 

 

dapat digunakan bersama 

dengan d4T karena memperkuat 

timbulnya efek samping seperti 

pankreatitis, neuropati, asidosis 

laktat, lipoatrofi. Efek samping lain 

yaitu asidosis laktat dengan 

steatosis hepatitis (jarang); mual; 

muntah; diare. ddI tidak boleh 

digunakan bersama dengan 

Tenovofir karena interaksi obat 

yang menyebabkan kadar 

Tenofovir dalam darah turun 

sehingga menyebabkan 

kegagalan pengobatan. ddI juga 

tidak direkomendasikan untuk 

digunakan bersama dengan 

Abacavir karena data pendukung 

yang tidak cukup. 

Lamivudin 

(3TC) 

150 mg; diberikan tiap 

12 jam atau 300 mg 

setiap 24 jam 

Toksisitas rendah, asidosis laktat 

dengan steatosis hepatitis 

(jarang). 

Stavudine 

(d4T) 

30 mg; diberikan tiap 

12 jam 

Neuropati perifer, lipodistrofi dan 

laktat asidosis (sering). 

Pemeriksaan ketiga gejala 

tersebut diatas perlu dilakukan 

secara terus menerus  efek 

samping lain pankreatitis. 

Zidovudine 

(AZT) 

300 mg 2 kali sehari, 

atau dalam bentuk 

kombinasi ZDV/3TC 

300 mg/150 mg 2 kali 

sehari 

Supresi sumsum tulang (anemia 

makrositik atau neutropeni), 

asidosis laktat dengan steatosis 

hepatitis (jarang); intoleransi 

gastrointestinal; sakit kepala; 
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sukar tidur; miopati; pigmentasi 

kulit dan kuku 

Tenovovir 

(TDF) 

300 mg; diberikan 

single dose setiap 24 

jam (Catatan: interaksi 

obat dengan ddI, tidak 

lagi dipadukan dengan 

didanosin (ddI)). 

Insufisiensi fungsi ginjal, sindrom 

Fanconi, sehingga perlu 

dilakukan pemeriksaan fungsi 

ginjal sebagai data awal (baseline 

data) . Astenia, sakit kepala, 

diare, mual, muntah, perut 

kembung; Penurunan bone 

mineral density; Osteomalasia. 

Emtricitabine 

(FTC) 
200 mg setiap 24 jam 

Merupakan turunan dari 3TC, 

dapat digunakan pada Hepatitis 

B. 

  (Kemenkes, 2011). 

 

 

Tabel 2.3 Golongan Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor 
(NNRTI) 

Nama Dosis Efek Samping 

Nevirapin 

(NVP) 

200 mg setiap 24 jam 

selama 14 hari, 

kemudian 200 mg 

setiap 12 jam. 

Efek samping pada nevirapin 

adalah dose dependent, sehingga 

untuk 2 minggu pertama dilakukan 

eskalasi dosis 200 mg/dosis 

tunggal dan 200 mg/12 jam pada 

hari ke 15 dan seterusnya. Jika 

Nevirapin digunakan untuk 

mengganti (substitusi) Efavirense 

maka Nevirapin langsung 

diberikan dengan dosis penuh 

tanpa escalating dosis. Efek 

samping nevirapin lainnya yang 

perlu diperhatikan adalah 

hepatotoksik.  
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Nevirapin dihentikan jika terjadi 

kenaikan SGPT > 5 kali dari 

baseline Nevirapin dihentikan jika 

terjadi Steven Johnson syndrom 

dan tidak boleh di ulang kembali. 

Pemberian Nevirapin pada wanita 

dengan CD4+ > 250 dan pria 

dengan CD4+ > 400 perlu 

dilakukan. Pemantauan ketat 

terhadap timbulnya reaksi alergi 

Nevirapin tidak boleh digunakan 

untuk Post Exposure Prophylaxis 

(PEP).  

Nevirapin dapat dipertimbangkan 

untuk digunakan bersama dengan 

Rifampisin jika Efaviren 

kontraindikasi. Efavirenz tidak 

direkomendasikan untuk 

digunakan untuk substitusi jika 

telah terjadi Steven Johnson 

syndrome. 

Efavirenz 

(EFV) 

600 mg; diberikan 

dosis tunggal 24 jam 

(malam) hari. 

Gejala SSP: pusing, mengantuk, 

sukar tidur, bingung, halusinasi, 

agitasi, seperti susah konsentrasi, 

insomnia, vivid dream, depresi, 

skizofrenia. Efek sampingnya yaitu 

peningkatan kadar transaminase, 

hiperlipidemi, ginekomasti, ruam 

kulit, potensi teratogen. 

Merupakan obat pilihan utama 

pada ko-infeksi TB/HIV. 

Mempunyai profile efek samping 

yang sama dengan Nevirapin 
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dengan insiden yang lebih rendah. 

Pemantauan efek samping pada 

gangguan mental. Pada wanita 

hamil, Efavirenz diberikan setelah 

trimester pertama. Dilaporkan 

menyebabkan false positif pada 

skrining cannabis dan 

benzodiazepine. 

  (Kemenkes, 2011). 

 

Tabel 2.4 Golongan Protease Inhibitor (PI) 

Nama Dosis Efek Samping 

Nelfinavir (NFV) 
1250 mg 2 kali 

sehari 
Perut kembung, diare, nyeri perut. 

Indinavir/ritonavir 

(IDV/r) 

800 mg/100 mg 2 

kali sehari 

Mual, muntah, nyeri ulu hati, 

terasa lelah atau lemas. 

Lopinavir/ritonavir 

(LPV/r) 

Tablet heat stable 

lopinavir 200 mg 

+ ritonavir 50 mg: 

400 mg/100 mg 

setiap 12 jam.  

Untuk pasien 

dalam terapi TB 

yang 

mengandung 

Rifampisin 

digunakan LPV 

800 mg + RTV 

200 mg dua kali 

sehari, dengan 

pemantauan ketat 

keadaan klinis & 

fungsi hati. 

Efek samping metabolic seperti 

hiperglikemia (diabetes), 

hipercholestrolemi, lipoakumulasi 

perlu dimonitor pada penggunaan 

jangka panjang. Intoleransi 

gastrointestinal, mual, muntah, 

peningkatan enzim transaminase. 

Kontraindikasi relatif untuk 

digunakan bersama dengan 

Rifampisin karena adanya 

interkasi obat yang menyebabkan 

kadar LPV/r hilang hingga 90%. 
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Saquinavir/ritonavir 

(SQV/r) 

1000/100 mg 2 

kai sehari 

Mual, muntah, anemia, 

neutropenia, leukopenia. 

  (Kemenkes, 2011). 

 

2.7.2.1 Fixed Dose Combination (FDC) 

Fixed Dose Combination merupakan obat kombinasi dari dua atau lebih 

obat aktif dalam bentuk dosis tunggal, yang dikenal sebagai obat dosis kombinasi 

tetap (FDC). Beberapa FDC telah diterima secara luas sebagai kombinasi obat 

yang rasional dan sesuai untuk semua kelompok target pasien, berdasarkan efek 

farmakologi, meningkatkan acceptabilitasnya dengan mengurangi jumlah obat 

yang akan dikonsumsi, ditujukan pada pasien dengan kondisi/ tujuan pengobatan 

tertentu, efektif digunakan di negara yang sumber dayanya terbatas karena dapat 

mengurangi jumlah biaya pengobatan,  khususnya dalam pengobatan HIV/AIDS 

dan TBC. Selain itu juga digunakan untuk kondisi kronis di beberapa rejimen obat 

yang direkomendasikan, terutama pada pasien yang memiliki komorbiditas, 

sehingga FDC dapat meningkatkan kepatuhan (Sreedhar et al., 2006). 

Sudah diterima secara luas bahwa sebagian besar obat harus 

diformulasikan sebagai senyawa tunggal. Produk kombinasi rasio tetap hanya 

dapat diterima jika dosis masing-masing bahan memenuhi persyaratan kelompok 

populasi yang ditentukan dan ketika kombinasi terbukti memiliki keunggulan 

dibandingkan senyawa tunggal yang diberikan secara terpisah dalam efek terapi, 

keamanan atau kepatuhan. Rasionalitas FDC harus didasarkan pada aspek-aspek 

tertentu seperti (Chandler and Lekha, 2007): 

a. Obat-obatan dalam kombinasi harus bertindak dengan mekanisme yang 

berbeda. 

b. Farmakokinetika tidak boleh jauh berbeda. 
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c. Kombinasi tersebut seharusnya tidak memiliki toksisitas supra-aditif bahan-

bahan tersebut. 

Farmakokinetika obat konstituen yang berbeda dapat menimbulkan 

masalah frekuensi pemberian formulasi. Terdapat peningkatan kemungkinan efek 

samping obat dan interaksi obat dibandingkan dengan kedua obat yang diberikan 

secara individual (Chandler and Lekha, 2007). Pada tahun 2005 WHO menyiapkan 

daftar obat-obatan esensial yang mencakup 312 formulasi, yang 18 di antaranya 

merupakan kombinasi obat dosis tetap (WHO, 2006). 

 

2.7.2.1.1 Kombinasi TDF + 3TC + EFV 

Kombinasi Tenofovir + Lamivudin + Efavirenz (TDF + 3TC + EFV) telah 

dikembangkan dalam bentuk FDC (Fix Dose Combination), yang merupakan 

rekomendasi sebagai regimen first-line ARV saat ini. Obat tersebut merupakan 

kombinasi 2 NRTI dan 1 NNRTI yang sudah dalam satu tablet ARV. Dosis yang 

terkandung dalam satu tablet ARV adalah Tenofovir 300 mg, Lamivudin 300 mg, 

dan Efavirenz 600 mg. Keunggulan dari FDC (Fixed Dose Combination) yaitu 

penggunaannya satu kali pakai pada malam hari menjelang tidur, sehingga dapat 

meminimalkan pasien lupa minum obat (WHO, 2013). Pasien yang diprioritaskan 

mendapatkan terapi FDC yaitu pasien yang merupakan HIV positif yang baru 

memulai ARV, ibu hamil dan ibu menyusui, pasien koinfeksi tuberculosis (TBC), 

dan pasien yang menerima individu TDF + 3TC + EFV yang setelah konseling 

setuju untuk beralih pada terapi FDC (Sajhivmed, 2013). 

Pemberian obat ARV Tenofovir (TDF) memberikan efek samping yang 

paling umum yaitu mual, muntah, nyeri kepala, diare, dan hilang nafsu makan. 

Namun pada beberapa ODHA Tenofovir dapat meningkatkan kreatinin ginjal dan 



29 
 

 
 

SGPT/SGOT. Pada Lamivudin (3TC) umumnya memberikan efek samping nyeri 

kepala, mual, muntah, dan kelelahan atau seluruh badan terasa tidak enak. 

Efavirenz (EFV) umumnya memberikan efek samping ruam pada kulit, mual, 

pusing, diare, dan insomnia/susah tidur. Pemakaian Efavirenz bersamaan saat 

makan makanan yang berlemak dapat meningkatkan kadar obat dalam darah, 

sehingga efek samping obat mungkin lebih berat (Spiritia, 2014).  

 

2.7.3 Pemantauan Pengobatan ARV 

2.7.3.1 Monitoring Klinis 

Monitoring klinis yang dilakukan pada pasien rawat inap dilakukan setiap 

hari, pada pasien rawat jalan monitoring dilakukan setiap minggu, dua minggu, tiga 

minggu, empat minggu, atau 12 minggu sekali tergantung derajat beratnya 

penyakit. Beberapa indikator klinis terhadap respon terapi (Nasurodin, 2014): 

1. Perubahan berat badan 

2. Ada tidaknya efek samping obat 

3. Penurunan frekuensi dan derajat beratnya infeksi oportunistik 

4. Perubahan fisik seperti pemeriksaan mulut, terutama mencari kandidasi oral, 

kelainan mukosa mulut dan gusi. Perubahan distribusi lemak sehubungan 

dengan penggunaan ARV, maupun perubahan nutrisi. Asidosis laktat 

(keluhan sesak nafas, saluran cerna, kelemahan umum, hepatomegali). 

Status klinis pasien dapat ditentukan dengan menggunakan skor Karnofsky. 

 

2.7.3.2 Monitoring Laboratoris 

Pemeriksaan laboratorium perlu untuk memonitor efek samping, deteksi 

dini infeksi oportunistik, dan penentuan progresivitas penyakit. Pemeriksaan 
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meliputi darah lengkap, SGOT, SGPT, serum kreatinin, glukosa darah, profil lipid 

tergantung regimen obat, dan kemungkinan efek samping. Selain itu juga 

monitoring sistem imun, terutama CD4+, virologi atau beban virus, efek samping, 

dan resistensi ARV. Beban virus (viral load) memiliki fasilitas terbatas yaitu 

tergantung dengan fasilitas daerah, karena keterbatasan biaya, fasilitas 

laboratorium, dan sumber daya manusia. WHO (2002) menganjurkan untuk 

memonitoring progresifitas penyakit dan respon terapi dengan menggunakan 

CD4+. Hitung CD4+ dengan teratur terkait dengan manifestasi klinis, CD4+ < 200 

sel/mm3 meningkatkan resiko infeksi oportunistik. 

Faktor yang dapat mempengaruhi progresifitas dan patogenitas HIV 

diantaranya adalah status gizi, infeksi oportunistik, dan sosio-demografi pasien. 

Faktor tersebut dapat mempengaruhi infeksi HIV dan keberhasilan terapi ARV. 

Status gizi pasien dapat dilihat dari parameter Indeks Massa Tubuh (IMT) dan 

kadar hemoglobin (Hb). Kadar CD4+ pasien HIV/AIDS secara tidak langsung 

berhubungan dengan status gizi. Status gizi yang baik dapat meningkatkan 

efektifitas kepatuhan terapi ARV sehingga dapat meningkatkan jumlah sel CD4+. 

Pasien dengan status gizi buruk cenderung memiliki jumlah CD4+ semakin turun. 

Jumlah CD4+ juga menurun pada pasien HIV/AIDS yang memiliki infeksi 

oportunistik. Kondisi sosio-demografi pasien secara tidak langsung berpengaruh 

terhadap infeksi HIV. Peningkatan status gizi, pengobatan infeksi oportunistik 

pasien HIV/AIDS dan intervensi pada kondisi sosio-demografi pasien diperlukan 

untuk mendukung keberhasilan terapi (Dirjen P2PL, 2011). 
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2.7.3.2.1 CD4+ (Cluster of Differentiation 4) 

CD (cluster of differentiation) adalah reseptor tempat melekatnya virus 

pada dinding limfosit T. Pada infeksi HIV, virus dapat melekat pada reseptor CD4+ 

atas bantuan koreseptor CCR4 dan CXCR5. Limfosit T CD4+ (atau disingkat 

CD4+), merupakan petunjuk untuk tingkat kerusakan sistem kekebalan tubuh 

karena pecah/rusaknya limfosit T pada infeksi HIV. Apabila jumlahnya menurun 

drastis, berarti kekebalan tubuh sangat rendah, sehingga memungkinkan 

berkembangnya infeksi oportunistik (Alimonti et al., 2003). 

Kemampuan sel Th untuk menjadi aktif, berpoliferasi, dan berfungsi 

sangat penting untuk respon imun yang efektif agar limfosit T CD4+ berfungsi 

dengan baik. Limfosit harus diaktifkan terlebih dahulu (Gambar 2.3) oleh Antigen 

Precenting Cells (APC) melalui mekanisme dua sinyal. Keterlibatan reseptor sel T 

(TCR) tanpa kedua sinyal co-stimulator kedua menghasilkan kematian sel Th. 

Selama infeksi HIV, ekspresi beberapa molekul co-stimulator diubah dan dapat 

berkontribusi pada peningkatan tingkat apoptosis sel T (Alimonti et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Aktivasi limfosit T (Alimonti et al., 2003) 
Keterangan: Sel T naif (CD45RA) membutuhkan serangkaian sinyal untuk 
mengaktifkan CD45RO. Sinyal pertama melibatkan pengenalan peptida di saku 
MHC pada sel penyaji antigen (APC) oleh reseptor sel T (TcR) pada limfosit T. 
Sinyal lain melibatkan interaksi molekul penghambat CD28 dan CD40L pada sel 
T dengan CD80/86 dan CD40 masing-masing pada APC. 
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Sel Cluster of differentiation 4 (CD4) adalah semacam sel darah putih 

atau limfosit. Sel tersebut adalah bagian terpenting dari sistem kekebalan tubuh, 

Sel ini juga disebut sel T helper yang merupakan titik pusat sistem pertahanan 

tubuh. Jika virus HIV membunuh sel CD4+ sampai terdapat kurang dari 200 sel 

CD4+ per mikroliter darah, maka kekebalan seluler akan hilang. Infeksi ini awalnya 

asimtomatik, tanpa diimbangi upaya intervensi maka dari waktu kewaktu jumlah 

sel CD4+ akan semakin rendah, sehingga membuka peluang infeksi sekunder dan 

muncul manifestasi klinis AIDS hingga sepsis.  Seseorang yang tidak terinfeksi 

HIV biasanya memiliki sel CD4+ antara 950 dan 1700 sel/mm3. 

Menurut Madec et al., (2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sel 

CD4+ meningkat setelah pemberian HAART rata-rata mencapai 130 sel/µl dalam 

6 bulan dan mencapai rata-rata 189 sel/µl dalam 12 bulan. Lawn et al., (2006) 

dalam penelitiannya menyatakan bahwa pada 0-16 minggu pertama pemberian 

HAART terjadi peningkatan sel CD4+ yang cepat (sebelum HAART jumlah CD4+: 

97 sel/µl, setelah 16 minggu HAART menjadi 199 sel/µl) dengan rata-rata 25,5 

sel/µl/bulan. Brechtl et al., (2001), pada penelitiannya menyatakan bahwa pasien 

HIV yang mendapat HAART dan di follow up setelah 3 bulan menunjukkan adanya 

peningkatan jumlah sel CD4+ (sebelum HAART CD4+: 66 sel/µl, setelah 3 bulan 

mendapat HAART, CD4+: 132 sel/µl). Song et al. (2007), dalam penelitiannya 

mendapatkan adanya peningkatan secara signifikan dari sel CD4+ setelah 

pemberian HAART setelah 3 bulan (sebelum HAART, CD4+: 182,3 sel/µl dan 

setelah 3 bulan HAART, CD4+: 187 sel/µl) dengan nilai p < 0,001. 

Jumlah CD4+ digunakan sebagai parameter imunitas pasien HIV/AIDS 

dan untuk mengetahui progresifitas dan patogenitas HIV. Pemeriksaan jumlah 

CD4+ melengkapi pemeriksaan klinis untuk menentukan pemberian profilaksis 
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infeksi oportunistik dan waktu dimulai pengobatan ARV pada pasien HIV/AIDS. 

Rerata peningkatan jumlah CD4+ setelah pemberian terapi ARV yaitu antara 50-

100 sel/mm3/tahun, dan penurunan CD4+ antara 70-100 sel/mm3/tahun. Pada 

pasien yang tidak pernah mencapai jumlah CD4+ lebih dari 100 sel/mm3 dan atau 

pasien yang pernah mencapai jumlah CD4+ yang tinggi tetapi kemudian turun 

secara progresif tanpa ada penyakit/kondisi medis lain, maka perlu dicurigai 

adanya keadaan gagal terapi secara imunologis (Kemenkes, 2011). 

CD4+ penting untuk menentukan kapan memulai terapi ARV dan saat 

yang tepat untuk menghentikan profilaksis terhadap organisme tertentu. Penderita 

yang mendapatkan terapi ARV yang optimal diharapkan CD4+ meningkat > 100 

sel/mm3 dalam 6-12 bulan pertama. Pemeriksaan CD4+ perlu diulang setiap 3-6 

bulan bagi yang penderita tanpa ARV dan tiap 2-4 bulan yang dengan terapi ARV. 

Bagi penderita yang mendapatkan terapi ARV namun dengan berbagai 

keterbatasan, maka pemeriksaan CD4+ cukup dilakukan setiap 6 bulan. Reson 

CD4+ yang diharapkan dapat meningkat 50-60 sel/mm3 dalam 4 bulan pertama, 

dengan laju peningkatan 8-10 sel/mm3/bl atau 100-150 sel/mm3/tahun (Nasorudin, 

2014). 

Stadium klinis HIV/AIDS menurut World Health Organization (WHO) 

terdiri dari 4 stadium yaitu stadium klinis 1 ditandai oleh fase asimtomatik dan 

persistent generalized lymphadenopathy (PGL). Stadium klinis 2 ditandai dengan 

kehilangan berat badan 10%, diare kronis, oral candidiasis, oral hairy leukoplakia 

dan tuberculosis. Stadium klinis 3 ditandai dengan HIV wasting syndrome dan 

pneumocystis pneumonia. Pasien HIV/AIDS stadium klinis 1 dan 2 mulai 

mendapatkan terapi jika jumlah CD4+ < 350 sel/mm3, sedangkan pasien dengan 

stadium klinis 3 dan 4 mulai mendapatkan terapi tanpa melihat jumlah CD4+. 
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Pasien HIV/AIDS dengan infeksi tuberkulosis, hepatitis B kronik aktif, dan hamil 

mulai mendapatkan terapi tanpa melihat jumlah CD4+ (Dirjen P2PL, 2011). 

 

2.7.3.2.2 Viral Load 

Viral load adalah kandungan atau jumlah virus dalam darah. Pada infeksi 

HIV, viral load dapat diukur dengan alat tertentu, misalnya dengan teknik PCR 

(Polymerase Chain Reaction). Semakin besar jumlah viral load pada penderita 

HIV, semakin besar pula kemungkinan penularan HIV kepada orang lain (Dirjen 

P2PL, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Kriteria Kegagalan Virologi Secara Imunologis 
(WHO, 2007) 

Keterangan: Pattern 1: Jumlah sel CD4+ < 100 sel/mm3 (beberapa ahli menyatakan < 

50 sel mm3) setelah satu tahun terapi. Pattern 2: Kembali atau turun di bawah jumlah sel 
CD4+ awal sebelum terapi setelah satu tahun terapi. Pattern 3: penurunan 50% dari jumlah 
sel CD4+ puncak saat pengobatan (jika diketahui), jumlah sel CD4+ juga dapat digunakan 
untuk menentukan kapan tidak beralih terapi.  
. 

 

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan kegagalan virologi secara 

imunologis, dimana beberapa negara di kawasan (seperti India dan Thailand) 

memiliki peningkatan kapasitas untuk melakukan tes viral load yang terjangkau. 

Viral load tetap menjadi indikator kegagalan ART yang paling sensitif. Nilai viral 
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load yang optimal untuk mengganti ART belum ditentukan, namun nilai > 5.000-

10.000 copies/ml telah dikaitkan dengan pengembangan klinis lebih lanjut dan 

penurunan jumlah sel CD4+ yang cukup besar. 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

      

 
Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian 

 
 
 
 

 

 

 

Pasien yang didiagnosis menderita HIV/AIDS mendapatkan terapi untuk 

meningkatkan imunitasnya, dengan cara memperlambat pertumbuhan virus HIV yang 

 
 
 
 

Efektivitas 

HIV/AIDS 

PI NRTI NNRTI 

Terapi Farmakologi 

• Jenis kelamin 

• Umur 

• Kunjungan 
pertama tes HIV 

• Lama menderita, 
Lama pengobatan 

• Jenis penyakit lain 
yang diderita 

 

TDF + 3TC + EFV 

Efek samping 

Jumlah viral 

load ↓ 
Jumlah 

CD4+ ↑ 

 

Keterangan : 

: Variabel yang diteliti  

: Variabel yang tidak diteliti  

: Variabel yang diteliti 

: Variabel yang tidak diteliti 
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dideritanya.  Terapi yang diberikan dapat berupa terapi farmakologi yaitu berupa obat-

obat antiretroviral (ARV) golongan NRTI, NNRTI, dan PI yang dapat meningkatkan 

imunitas pasien. Penelitian ini difokuskan pada penggunaan terapi obat ARV dengan 

kombinasi TDF + 3TC + EFV (300 mg + 300 mg + 600 mg) yang merupakan terapi lini 

pertama pada pasien yang telah menjalani terapi minimal 6 bulan pengobatan, yang 

kemudian akan dipantau selama 6-42 bulan. Kombinasi TDF + 3TC + EFV bekerja 

dengan cara berikatan dengan enzim reverse transcriptase secara langsung dan 

menghambat transkripsi DNA, serta menggunakan nucleoside yang dihasilkan oleh 

enzim reverse transcriptase untuk mengubah RNA menjadi DNA. Kemudian DNA 

yang dihasilkan akan rusak sehingga merusak replikasi virus. Diharapkan dalam 

jangka waktu 6-42 bulan tersebut akan terjadi perkembangan klinis dan imunologis ke 

arah yang lebih baik, sehingga terlihat perkembangannya. Pemantauan terapi klinis 

pasien dapat dilihat dari jumlah sel CD4+, dimana CD4+ merupakan salah satu 

indikator perbaikan dari imunitas pasien. 

Peningkatan imun dapat dilihat dari pengecekan jumlah sel CD4+ yang 

dilakukan rutin setiap 6 bulan. Data jumlah sel CD4+ saat mulai terapi ARV dan 

perkembangan CD4+ yang dievaluasi tiap 6 bulan sangat diperlukan untuk 

menentukan adanya gagal terapi secara imunologis. Pada pasien yang rutin 

melakukan pengecekan akan mudah untuk dikontrol keberhasilan terapinya. Oleh 

karena itu, pada penelitian ini diambil variabel utama yang akan diteliti berupa 

hubungan lama penggunaan obat ARV terhadap peningkatan jumlah sel CD4+ pada 

pasien HIV setelah menjalani 6-42 bulan pengobatan. 
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3.2 Hipotesis Penelitian 

Ada hubungan antara lama penggunaan kombinasi ARV (TDF + 3TC + 

EFV) selama 6-42 bulan terhadap peningkatan jumlah sel CD4+ di RSUD dr. Iskak 

Tulungagung, yaitu semakin lama pengobatan maka semakin tinggi jumlah sel 

CD4+. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Rancangan Penenelitian 

4.1.1 Desain Penelitian 

Rancangan penelitian ini yaitu secara observasional analitik 

dengan pendekatan penelitian cross sectional dimana pengukuran dan 

pengamatannya dilakukan secara simultan pada satu saat (sekali waktu). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek penggunaan obat kombinasi 

ARV (TDF + 3TC + EFV) terhadap jumlah sel CD4+ pada pasien HIV, dengan 

menggunakan jenis data sekunder berupa rekam medis kesehatan (RMK) 

pada pasien HIV/AIDS di RSUD dr. Iskak Tulungagung sejak tahun 2008 

hingga tahun 2016. 

4.1.2 Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa rekam 

medis data jumlah sel CD4+ pasien HIV/AIDS yang telah menjalani 

pengobatan ARV (TDF + 3TC + EFV) selama 6-42 bulan. 

4.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

4.2.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah pasien HIV/AIDS yang telah 

mendapatkan terapi ARV (TDF + 3TC + EFV) selama 6-42 bulan dan menjalani 

pemeriksaan jumlah sel CD4+. 
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4.2.2 Besar Sampel 

Sampel merupakan sebagian atau bagian yang diambil dari 

keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi 

dengan memberikan informasi yang akurat dan diambil dengan metode yang 

tepat (Notoadmojo, 2008). Untuk perhitungan sampel dengan populasi yang 

diketahui, digunakan teknik Slovin dengan rumus sebagai berikut (Guilford 

and Fruchter, 1973). :  

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁. 𝑑²
 

dimana : 

n : besar sampel 

N : jumlah populasi 

d : batas toleransi kesalahan (error tolerance) 

Dengan menetapkan N = 588; d = 0,1 maka didapatkan jumlah sampel yaitu 

sebagai berikut : 

n = 
N

1+N.d²
 

n = 
588

1 + 588 (0,1)²
 

n = 85,4 ≈ 86 pasien 

Jadi besar sampel pasien yang dibutuhkan sebanyak 86 pasien yang terdiri 

dari sampel laki-laki dan perempuan pada tahun 2008-2016. 
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4.2.3 Teknik Pengambilan Sampel 

 Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik non random 

sampling yaitu purposive sampling, yang merupakan pengambilan sampel 

berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sfat populasi atau 

ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya (Notoatmodjo, 2008). Agar 

karakteristik sampel tidak menyimpang dari populasi maka sebelum dilakukan 

pengambilan sampel perlu ditentukan terlebih dahulu kriteria inklusi dan 

eksklusi. Kriteria inklusi merupakan kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap 

anggota populasi yang dapat diambil sebagai sampel, sedangkan kriteria 

eksklusi adalah kriteria anggota populasi yang tidak dapat diambil sebagai 

sampel. Sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dilihat melalui 

data sekunder rekam medis di Poli VCT RSUD dr. Iskak Tulungagung. 

4.2.4 Kriteria Inklusi 

1. Penderita yang terinfeksi HIV/AIDS baik laki-laki maupun perempuan. 

2. Pasien yang menjalani pemeriksaan jumlah sel CD4+ minimal 3 kali 

dalam 3 tahun sejak minum obat ARV. 

3. Data rekam medis yang terdapat jumlah sel CD4+. 

4. Terapi kombinasi TDF + 3TC + EFV (300 mg+300 mg+600 mg) 1x1 

hari. 

5. Pasien yang menjalani pengobatan ARV selama 6-42 bulan. 

4.2.5 Kriteria Eksklusi 

Pasien memiliki penyakit lain selain HIV dan obat-obat yang dapat 

berpengaruh terhadap jumlah sel CD4+, seperti kanker dan obat-obat 
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imunosupresan (misalnya kortikosteroid seperti deksametason, 

prednisolon) 

4.3 Variabel Penelitian 

4.3.1 Variabel terikat 

Variabel terikat dari penelitian ini yaitu lama penggunaan ARV 

kombinasi (TDF + 3TC + EFV). 

4.3.2 Variabel bebas 

Variabel bebas dari penelitian ini yaitu data jumlah sel CD4+. 

4.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pengambilan data dilakukan di unit rekam medis RSUD dr. Iskak 

Tulungagung. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2019 

sampai dengan bulan Oktober 2019. 

 

4.5 Bahan dan Alat Penelitian 

4.5.1 Alat Pengolahan Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini dianalisis menggunakan SPSS 

2.5 (Stastistical Program For Social Science 2.5) dengan tingkat kepercayaan 

yaitu 95% yang merupakan aplikasi untuk memproses berbagai macam data 

meliputi modifikasi data, analisis statis deskriptif, analisis sederhana maupun 

kompleks, pembuatan grafik, dan lain-lain. 
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4.5.2 Rekam Medis 

Instrumen yang digunakan adalah lembar pengumpulan data, yang 

berupa data demografi pasien (jenis kelamin, usia), profil pengobatan (lama 

pengobatan), kunjungan pertama tes HIV, lama menderita, penyakit lain yang 

diderita, serta jumlah sel CD4+ melalui rekam medis pasien. 

 

4.6 Definisi Operasional 

 Tabel 4.1 Definisi Operasional 

 

No. Variabel Definisi Alat 
Ukur 

Skala Hasil Ukur 

1. Jumlah sel 
CD4+ 

Data jumlah sel CD4+ 
yang didapatkan dari 
hasil pengukuran 
disajikan dengan 
satuan sel/mm3. 
 

Rekam 
medis 

Rasio sel/mm3 

2. Lama 
pengobatan 

Di lihat dari data rekam 
medis pasien, yang 
menunjukkan 
pengobatan pada awal 
pasien terdiagnosa 
hingga menjalani 6-42 
bulan  pengobatan 
kombinasi ARV (TDF + 
3TC + EFV). 
 

Rekam 
medis 

Interval tahun 

3. Pasien HIV Pasien yang terinfeksi 
HIV pada tahap awal 
dengan sedikit atau 
tanpa gejala dan 
ditandai dengan jumlah 
sel CD4+ 499 – 200  
sel/mm3. 

Rekam 
Medis 

Nominal Ada 
pasien 
Tidak ada 
pasien 

4. Pasien 
AIDS 

Pasien HIV lanjut yang 
ditandai dengan jumlah 
sel CD4+ < 200 
sel/mm3 dan disertai 
dengan adanya infeksi 
oportunistik. 

Rekam 
Medis 

Nominal Ada 
pasien 
Tidak ada 
pasien 
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4.7 Prosedur Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 4.2 Prosedur Penelitian 

 

Data Kualitatif 

Jenis kelamin 

Usia 

Kunjungan pertama tes HIV 

Lama menderita 

Penyakit lain yang diderita 

 

 

Terapi kombinasi TDF + 3TC + EFV 

Data Kuantitatif 

Jumlah sel CD4+ 

Lama pengobatan terapi kombinasi 

TDF + 3TC + EFV  

 

 

 

 
 
 

Mengurus etik di RSUD dr. Iskak Tulungagung 

Mengurus perijinan penelitian 

Rekam medis pasien di Poli VCT RSUD dr. Iskak 

Tulungagung  

Kriteria Inklusi 

n = 86 sampel 

Analisis data 

Kesimpulan 
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4.7.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan secara 

observasional dengan melihat data sekunder pasien berupa data rekam medis 

yang telah diseleksi sesuai dengan kriteria inklusi yang ditetapkan. Data yang 

diambil dari rekam medis yaitu data identifikasi pasien (jenis kelamin, usia), lama 

menderita, lama pengobatan, penyakit lain yang diderita, jumlah sel CD4+. 

 

4.8 Analisis Data 

 Penelitian ini dianalisis menggunakan SPSS 2.5 (Stastistical Program For 

Social Science 2.5) dengan tingkat kepercayaan yaitu 95%. Pengelolaan data 

dilakukan menggunakan uji hipotesis yaitu secara komparatif (comparation) untuk 

membandingkan antar variabel dan korelatif (correlation) untuk mencari hubungan 

antar variabel. 

4.8.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas untuk mengukur apakah data yang diperoleh memiliki 

distribusi normal sehingga dapat menggunakan metode uji hipotesis. Uji 

normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov karena jumlah sampel 

> 50 dengan hipotesis sebagai berikut (Ghozali, 2001).: 

H0 : Data x berdistribusi normal 

Ha : Data x berdistribusi tidak normal 

Pengambilan keputusan berdasarkan: 

Jika Sig, (p) > 0,05 maka H0 diterima 

Jika Sig, (p) < 0,05 maka H0 ditolak 
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a. Komparatif 

• Sedangkan untuk uji komparatif, jika data terdistribusi normal (p > 

0,05) maka uji komparatif yang digunakan yaitu uji One Way ANOVA 

(Analysis of Varian). ANOVA adalah uji statistik yang digunakan untuk 

membandingkan rata-rata data yang lebih dari 2 kelompok. Pengujian 

ini dilakukan untuk menguji adanya perbedaan yang bermakna antar 

kelompok dari data hasil penelitian. Sebelum dilakukan analisis 

ANOVA, dilakukan uji homogenitas terlebih dahulu sebagai prasyarat 

dalam analisis ANOVA. Uji homogenitas digunkaan untuk 

mengetahui apakah beberapa populasi memiliki varian sama atau 

tidak, dikarenakan salah satu syarat dalam uji One Way ANOVA yaitu 

varian populasi harus sama. Sampel dinyatakan memiliki varian 

homogen apabila hasil uji menunjukan nilai p > 0,05 dan dinyatakan 

tidak homogen apabila nilai p < 0,05. Kriteria pada pengujian One 

Way ANOVA yaitu jika nilai signifikansi p > 0,05 maka dapat 

dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok data adalah 

sama (Dahlan, 2009). 

• Uji One Way ANOVA digunakan untuk melihat ada tidaknya 

perbedaan rata-rata perubahan jumlah sel CD4+ antar kelompok. 

Pengambilan keputusan berdasarkan : 

Jika Sig, (p) > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak 

Jika Sig, (p) < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima 

Dimana : 

H0 : Tidak ada perbedaan antar kelompok atau tidak ada hubungan 

antar variabel. 
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Ha : Terdapat perbedaan antar kelompok atau ada hubungan antar 

variabel. Jika Ha diterima, maka perlu dilakukan analisis Post-

Hoc.  

• Jika data tidak terdistribusi normal (p < 0,05) maka digunakan uji 

alternatifnya, yaitu uji Kruskal-Wallis. 

• Nilai F dan signifikansi pada hasil pengujian statistik ANOVA hanya 

digunakan sebagai penunjuk perbedaan antara satu kelompok 

dengan kelompok lain. Oleh karena itu, digunakan uji Post-Hoc untuk 

mengetahui kelompok mana yang memiliki perbedaan rerata 

bermakna dengan cara melakukan perbandingan terhadap semua 

kelompok (multiple comparation). Uji ini merupakan analisis lanjutan 

dari analisis varians (ANOVA) apabila Ho ditolak. Uji statistik untuk 

Post-Hoc dikelompokan menjadi dua kelompok, yaitu apabila semua 

kelompok memiliki varians yang homogen digunakan uji berupa LSD 

(Least Significant Differences), Scheffe, Tukey, Ducan dan apabila 

varians tidak homogen jenis uji yang digunakan yaitu Tamhane dan 

Dunnet. Dalam uji Post-Hoc metode yang digunakan yaitu uji Tukey 

HSD (Tukey Honestly Significant Differences). Pada uji ini akan 

dibandingkan rata-rata dari masing-masing kelompok dengan 

menggunakan nilai α yaitu 0,05. Apabila nilai yang diperoleh < 0,05 

maka dapat dikatakan bahwa rerata antara kelompok yang 

dibandingkan berbeda (Dahlan, 2009). Untuk mengetahui seberapa 

kuat hubungan antara 2 variabel, maka dilakukan uji korelasi 

Pearson. Dari uji korelasi tersebut dapat diketahui besarnya 

perbedaan secara kualitatif kelompok yang berbeda secara 
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bermakna, yang telah diketahui sebelumnya dari hasil uji Post-hoc 

Tukey HSD. Interpretasi hasil didasarkan pada nilai p, kekuatan 

korelasi (r) dan arah korelasi (Dahlan, 2013).  

 

b. Korelatif 

● Uji korelasi yang dilakukan antar 2 variabel, jika data terdistribusi 

normal (p > 0,05) menggunakan teknik statistik korelasi Pearson. 

Korelasi Pearson yaitu teknik statistik parametris yang digunakan 

untuk mencari hubungan antara variabel X dan variabel Y. Korelasi 

Pearson dilambangkan dengan r, dimana nilai r berkisar antara 

rentang -1 ≤ r ≤ +1. Apabila nilai r = -1 berarti memiliki korelasi negatif, 

yaitu menunjukkan hubungan antara dua variabel adalah hubungan 

negatif sempurna. Sedangkan apabila nilai r = 0 berarti tidak memiliki 

korelasi antara dua variabel, dan apabila nilai r = +1 maka nilai korelasi 

positif, yaitu menunjukkan terdapat hubungan positif sempurna antara 

dua variabel. Interpretasi dari besarnya nilai korelasi antar variabel 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Dahlan, 2013).: 

0,00–0,19 : hubungan korelasinya sangat lemah 

0,20–0,39 : hubungan korelasinya lemah 

0,40–0,59 : hubungan korelasinya sedang 

0,60–0,79 : hubungan korelasinya kuat 

• Jika data tidak terdistribusi normal (p < 0,05) maka digunakan uji 

korelasi Spearman. 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 

 Hasil penelitian yang diperoleh dari pengambilan data sebanyak 86 pasien 

yang merupakan pasien HIV/AIDS di RSUD dr. Iskak Tulungagung. Data pasien 

diambil secara retrospektif melalui rekam medis pasien, dengan pemberian 

informed consent terlebih dahulu kepada pasien. Data yang diperoleh dari rekam 

medis pasien yaitu demografi pasien (jenis kelamin, usia), profil pengobatan (lama 

pengobatan), kunjungan pertama tes HIV, penyakit lain yang diderita dan jumlah 

sel CD4+. Pada penelitian ini diamati jumlah sel CD4+ pada  lama penggunaan 

terapi kombinasi TDF + 3TC + EFV selama 6-42 bulan. 

5.1 Hasil Penelitian 

 5.1.1 Data Demografi 

  5.1.1.1 Jenis Kelamin 

Distribusi data demografi pasien berdasarkan jenis kelamin dari 86 pasien 

terbanyak adalah perempuan yakni sejumlah 48 orang dengan persentase 

sebesar 55,8% dan pasien laki-laki yakni sejumlah 38 orang (44,2%). 

 

Tabel 5.1 Distribusi Pasien Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 

 

 

No. Jenis Kelamin n Persentase (%) 

1. Laki-laki 38 44,2 

2. Perempuan 48 55,8 

 Jumlah 86 100 
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Gambar 5.1 Persentase Pasien Berdasarkan Jenis Kelamin 

 5.1.1.2 Usia Kelompok Pasien HIV/AIDS 

 Subjek yang digunakan sebagai sampel penelitian memiliki rentang usia 

antara 25–49 tahun. Berdasarkan distribusi data demografi pasien yang 

berdasarkan usia, mayoritas subjek yang terlibat dalam penelitian ini yaitu 

kelompok usia 25–49 tahun sejumlah 73 pasien dengan persentase sebesar 

84,9%. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 Persentase Usia Kelompok Pasien HIV/AIDS 
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  5.1.1.3 Jumlah Sel CD4+ 

  Berdasarkan dari 86 data pasien, diperoleh pasien dengan kunjungan 

pertama mulai tahun 2008 hingga tahun 2016 dengan rata-rata hasil pengecekan 

jumlah sel CD4+ sebagai berikut: 

Tabel 5.2 Jumlah Sel CD4+ dari Pertama Tes HIV 

Bulan ke-
0 

Bulan ke-
6 

Bulan ke-
12 

Bulan ke-
18 

Bulan ke-
24 

Bulan ke-
30 

Bulan ke-
36 

Bulan ke-
42 

n 

rata-
rata 
Ʃ sel 
CD+ 

n 

rata-
rata 
Ʃ sel 
CD+ 

n 

rata-
rata 
Ʃ sel 
CD+ 

n 

rata-
rata 
Ʃ sel 
CD+ 

n 

rata-
rata 
Ʃ sel 
CD+ 

n 

rata-
rata 
Ʃ sel 
CD+ 

n 

rata-
rata 
Ʃ sel 
CD+ 

n 

rata-
rata 
Ʃ sel 
CD+ 

86 
175,749 

s e l / m m 3 
73 

198,671 

se l /m m 3 
77 

236,221 

s e l / m m 3 
73 

249,836 

s e l / m m 3 
71 

277,592 

s e l / m m 3 
75 

306,533 

s e l / m m 3 
74 

327,676 

s e l / m m 3 
80 

352,738 

s e l / m m 3 

Keterangan: n: jumlah pasien 

   

  Berdasarkan data yang didapatkan tersebut pasien yang paling banyak 

tidak melakukan pengecekan CD4+ yaitu pada bulan ke-24 dengan total pasien 

yang tidak melakukan pengecekan yaitu sebesar 15 orang. 

  5.1.1.4 Distribusi Jumlah Sel CD4+ Pasien HIV/AIDS 

  Berdasarkan dari 86 data pasien, diperoleh jumlah sel CD4+ pasien 

HIV/AIDS sebagai berikut: 

Tabel 5.3 Distribusi Jumlah Sel CD4+ Awal Pengecekan 

   

 

 

 

Jumlah 
CD4+ 

(sel/mm3) 

Jumlah 
Pasien 

Persentase 
(%) 

< 200 48 55,81% 

200–499 38 44,19% 

> 500 0 0 

Jumlah 86 100 
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 Berdasarkan tabel pada Lampiran 4 dapat dilihat bahwa jumlah CD4+ 

pasien HIV pada saat pertama kali terdiagnosis HIV terbanyak adalah pada pasien 

dengan jumlah sel CD4+ < 200 sel/mm3 yaitu sebanyak 48 pasien (55,81%), 

jumlah sel CD4+ 200-499 sel/mm3 sebanyak 38 pasien (44,19%), dan tidak ada 

pasien pada awal pengecekan dengan jumlah sel CD4+ ≥ 500 sel/mm3. 

 

  5.1.1.5 Rata-rata Jumlah Sel CD4+ 0-42 bulan 

Berikut merupakan data jumlah sel CD4+ berupa rata-rata ± simpangan 

baku (s.b) yang disajikan dalam bentuk diagram batang berupa pengecekan CD4+ 

pada bulan ke-0, bulan ke-6, bulan ke-12, bulan ke-18, bulan ke-24, bulan ke-30, 

bulan ke-36 dan bulan ke-42 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3 Diagram Rata-rata Jumlah Sel CD4+ 

Keterangan: Data ditampilkan dalam rata-rata ± simpang baku (s.b) dari bulan ke-0 hingga bulan 
ke-42 dimana masing-masing rata-rata ± s.b yang didapatkan yaitu bulan ke-0 (175,42 ± 11,921), 
bulan ke-6 (198,67 ± 12,699), bulan ke-12 (236,22 ± 14,289), bulan ke-18 (249,84 ± 14,603), bulan 
ke-24 (277,59 ± 16,589), bulan ke-30 (306,53 ± 19,090), bulan ke-36 (327,68 ± 18,495), bulan ke-42 
(352,74 ± 18,434). Tanda (*) menunjukkann jarak antara bulan ke-0 hingga bulan-18 dan bulan-36 
yaitu terdapat perbedaan yang signifikan dari hasil jumlah sel CD4+. 
 

 Berdasarkan data yang ditampilkan pada Gambar 5.3 dalam bentuk rata-

rata ± simpang baku (s.b) jumlah sel CD4+ tersebut menunjukkan bahwa rata-rata 
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jumlah sel CD4+ paling rendah adalah pada bulan ke-6 yang merupakan awal 

pengecekan jumlah sel CD4+ pasien sedangkan bulan ke-42 memiliki rata-rata 

jumlah sel CD4+ yang paling tinggi dibandingkan rata-rata bulan lainnya. Tanda 

(*) menunjukkan jarak perubahan CD4+ pada penggunaan ARV (TDF + 3TC + 

EFV) dimana adanya peningkatan yang signifikan ditunjukkan pada penggunaan 

ARV minimal 18 bulan dari peningkatannya, sehingga dapat terlihat peningkatan 

yang signifikan yaitu pada bulan ke-18 (175,42 ± 11,921) dan bulan ke-36 (327,68 

± 18,495) yang dilihat berdasarkan perpotongan garis rata-rata ± s.b. 

5.2 Analisis Data 

 5.2.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan sebelum melakukan uji hipotesis, tujuannya yaitu 

untuk melihat apakah data yang telah didapatkan memiliki distribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas harus dilakukan sebelum melakukan uji hipotesis, penelitian 

ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov karena subjek yang diperoleh 

berjumlah > 50 subjek, yaitu sebanyak 86 subjek. Hasil distribusi yang normal 

merupakan syarat yang harus terpenuhi untuk uji statistik parametrik. Hasil uji 

normalitas dikatakan normal apabila nilai p > 0,05 maka Ho diterima, dan p < 0,05 

maka Ho ditolak (Ghozali, 2001).  
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Tabel 5.4 Hasil Uji Normalitas 

 

 Keterangan: p: Nilai signifikansi > 0,05 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari uji normalitas diatas, didapatkan 

bahwa variabel masing-masing jumlah sel CD4+ dari bulan ke-0 hingga bulan ke-

42 memiliki nilai signifikansi (p) > 0,05 yaitu berdistribusi normal, artinya Ho 

diterima.  

  5.2.2 Uji Homogenitas 

Tabel 5.5 Hasil Uji Homogenitas Varian Jumlah Sel CD4+ 

Levene statistic df1 df2 Sig. 

0,743 7 601 0,636 

Keterangan : df1: between groups (jumlah variabel-1); df2: 
within groups (jumlah data- jumlah variabel). 

 

  Varian data yang sama dapat dilihat dari uji signifikansi homogenitas 

varian data. Berdasarkan hasil tersebut diperoleh nilai signifikansi (p) = 0,636, 

dimana sampel dinyatakan memiliki varian homogen jika hasil uji menunjukan nilai 

signifikansi (p) > 0,05. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan 

Jumlah CD4+ Signifikansi (p) Keterangan 

Bulan ke-0 0,200 Berdistribusi normal 

Bulan ke-6 0,200 Berdistribusi normal 

Bulan ke-12 0,200 Berdistribusi normal 

Bulan ke-18 0,200 Berdistribusi normal 

Bulan ke-24 0,073 Berdistribusi normal 

Bulan ke-30 0,200 Berdistribusi normal 

Bulan ke-36 0,200 Berdistribusi normal 

Bulan ke-42 0,200 Berdistribusi normal 
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atau varian antara kelompok data yang dibandingkan adalah sama. Sehingga 

dapat dilanjutkan dengan uji One Way ANOVA. 

 

 5.2.3 Perbedaan Peningkatan Jumlah Sel CD4+ terhadap Lamanya 

Pengobatan pada Jangka Waktu 6–42 bulan 

  Setelah dilakukan uji normalitas dilakukan uji komparatif dengan 

menggunakan uji One Way ANOVA karena data yang didapatkan berdistribusi 

normal dan homogen (p > 0,05). Uji One Way ANOVA dilakukan untuk mengetahui 

ada tidaknya perbedaan rata-rata perubahan jumlah sel CD4+ antar kelompok 

selama 6 bulan hingga 42 bulan pada data yang terdistribusi normal dan homogen. 

Pengujian tersebut melihat ada tidaknya perbedaan hasil yang bermakna antar 

masing-masing kelompok penelitian dengan melihat nilai p. Dari pengujian yang 

dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut : 

 Tabel 5.6 Hasil Analisis Lama Terapi Terhadap Jumlah sel CD4+ dengan Uji 
One Way ANOVA 

 N Rata-rata ± s.b p 

Lama Terapi 0 bulan 86 175,42±110,55 p < 0,001* 

6 bulan 73 198,67±108,50 

12 bulan 77 236,22±125,39 

18 bulan 73 249,84±124,77 

24 bulan 71 277,59±139,78 

30 bulan 75 306,53±165,32 

36 bulan 74 327,68±159,10 

42 bulan 80 352,74±164,88 

Keterangan : N: jumlah pasien; s.b: simpang baku; p: nilai signifikansi; *: nilai p signifikan jika < 0,05 
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  Hasil uji One Way ANOVA tersebut diperoleh nilai signifikansi (p) < 0,001 

(p < 0,05), maka Ho ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan jumlah sel CD4+ yang bermakna antar kelompok yang dibandingkan. 

Jika Ha diterima, maka perlu dilakukan analisis Post-Hoc. Uji Post-Hoc dilakukan 

untuk mengetahui kelompok mana yang memiliki perbedaan rerata bermakna 

dengan cara melakukan perbandingan terhadap semua kelompok (multiple 

comparation). Pada uji ini digunakan Uji Post-Hoc Tukey HSD. 

Tabel 5.7 Hasil Uji Post-Hoc Tukey HSD Pengecekan Jumlah Sel CD4+ dari 
ke-0 Bulan ke-6 Bulan hingga ke-0 Bulan ke-42 Bulan 

Keterangan: p: nilai signifikansi < 0,05 (data tidak signifikan) 

  Berdasarkan uji Post-Hoc Tukey HSD didapatkan hasil berupa tabel 

Homogeneous subsets. Pada tabel tersebut dapat dilihat perbedaan 

signifikansi/kemaknaan, berdasarkan perbedaan letak kolom (subset). Pada tabel 

tersebut menunjukkan jumlah sel CD4+ bulan ke-0 hingga bulan ke-42 yang 

berada pada tiap kolom (subset). Dapat dilihat bahwa pada bulan ke-0, bulan ke-

6 dan bulan ke-12 tidak memiliki perbedaan yang bermakna, dimana pada bulan 

 

Bulan 

 

n 

Subset for alpha = 0,05 

1 2 3 4 5 6 

Ke-0 

Ke-6 

Ke-12 

Ke-18 

Ke-24 

Ke-30 

Ke-36 

Ke-42 

86 

73 

77 

73 

71 

75 

74 

80 

175,42 

198,67 

236,22 

 

198,67 

236,22 

249,84 

 

 

236,22 

249,84 

277,59 

 

 

 

249,84 

277,59 

306, 53 

 

 

 

 

277,59 

306,53 

327,68 

 

 

 

 

 

306,53 

327,58 

352,74 

   p  0,125 0,312 0,596 0,191 0,340 0,449 
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tersebut terdapat dalam satu kolom (subset) dengan nilai signifikansi yaitu 0,125. 

Jika dibandingkan dengan bulan-bulan berikutnya dari bulan ke-0 hingga bulan ke-

18, bulan ke-24, bulan ke-30, bulan ke-36 dan bulan ke-42, dapat dilihat bahwa 

terdapat perbedaan yang bermakna pada bulan-bulan tersebut, berdasarkan 

perbedaan kolom (subset).  

  Berdasarkan hasil keseluruhan tabel tersebut dari bulan ke-0 hingga 

bulan ke-42, jumlah sel CD4+ yang memiliki perbedaan yang bermakna adalah 

pada bulan ke-18 dan bulan ke-36. Pada bulan ke-18 memiliki perbedaan yang 

bermakna dengan bulan ke-0 karena tidak berada dalam satu kolom (subset), 

namun tidak berbeda bermakna dengan bulan ke-6 dan ke-12 karena berada 

dalam satu subset dengan nilai signifikansi yaitu 0,312. Pada bulan ke-36 berbeda 

bermakna jika dibandingkan dengan bulan ke-18, namun tidak berbeda bermakna 

dengan bulan ke-24 dan bulan ke-30 karena berada dalam satu subset.  

  Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terjadinya peningkatan jumlah 

sel CD4+ yang bermakna adalah minimal 18 bulan pengobatan. Perubahan jumlah 

CD4+ yang signifikan menunjukkan bahwa terapi ARV kombinasi (TDF + 3TC + 

EFV) mulai tampak efektivitasnya dalam meningkatkan jumlah CD4+ dan paling 

efektif meningkatkan jumlah sel CD4+ yaitu minimal 18 bulan pengobatan. 

 

5.2.4 Hubungan Peningkatan Jumlah Sel CD4+ terhadap Lamanya 

Pengobatan pada Jangka Waktu 6 bulan-42 Bulan 

  Untuk mengetahui hubungan antara lamanya pengobatan kombinasi 

TDF + 3TC + EFV selama 6 bulan hingga 42 bulan dengan jumlah sel CD4+ maka 

digunakan uji korelasi, yaitu korelasi Pearson.  
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Tabel 5.8 Hasil Uji Korelasi Pearson Lama Pengobatan dengan  

   Peningkatan Jumlah Sel CD4+ 

 
Jumlah Sel 

CD4+ 

Lama 

Pengobatan 

R 0,394 

p < 0,001 

n 609 

Keterangan: r = koefisien korelasi Pearson;   p = nilai 
signifikansi (p < 0,05); n = jumlah pasien 

   

  Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan (p < 0,05) antara lama pengobatan dengan peningkatan jumlah sel 

CD4+ dalam pengobatan selama 6–42 bulan. Diperoleh pula nilai korelasi pearson 

(r) = 0,394, yang disimpulkan bahwa kekuatan korelasi antara obat kombinasi TDF 

+ 3TC + EFV dan peningkatan jumlah CD4+ adalah sedang. Nilai korelasi antara 

lama penggunaan dan peningkatan jumlah sel CD4+ adalah positif, yaitu semakin 

lama durasi pengobatan maka ada kecenderungan meningkatkan jumlah sel 

CD4+. Dimana lama pengobatan tersebut dapat meningkatkan jumlah sel CD4+ 

sebesar 15,5%. 
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BAB 6 

PEMBAHASAN 

  

6.1 Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan 

pendekatan cross sectional, yaitu jenis penelitian yang menekankan pada waktu 

pengukuran atau observasi data dalam satu kali pada satu waktu yang dilakukan 

pada variabel terikat dan variabel bebas. Teknik pengambilan sampel dilakukan 

menggunakan teknik non random sampling, yang merupakan pengambilan 

sampel berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi 

atau ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah ada hubungan antara lama penggunaan kombinasi obat ARV 

(TDF + 3TC + EFV) terhadap peningkatan jumlah sel CD4+ pada pasien HIV di 

RSUD dr. Iskak Tulungagung, serta untuk mengetahui perbedaan peningkatan 

jumlah sel CD4+ terhadap lamanya pengobatan pada jangka waktu 6 bulan-42 

bulan. Penelitian ini telah melalui proses pemeriksaan dan pengkajian oleh komisi 

etik RSUD dr. Iskak Tulungagung. Penelitian ini dinyatakan laik etik dengan 

diturunkannya Surat Keterangan Kelaikan Etik Nomor. 423.4/6754/407.206/2019. 

Pengambilan data dilakukan selama bulan Agustus 2019 hingga Oktober 2019 di 

Poli VCT dr. Iskak Tulungagung. Hasil pengambilan data diperoleh dari 86 sampel 

yang memenuhi kriteria inklusi penelitian. Data penelitian meliputi data rekam 

medik pasien yang terdapat data jumlah sel CD4+ yang rutin menjalani 

pengobatan kombinasi ARV (TDF + 3TC + EFV) selama 6 bulan hingga 42 bulan.  
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Sebelum melakukan pengambilan data, peneliti memberikan informed  

consent kepada pasien untuk persetujuan medis sebagai tanda pasien menyetujui 

ikut berpartisipasi dalam penelitian (lampiran 2). Hal ini dikarenakan pasien HIV 

merupakan pasien yang tergolong pasien rentan. Pasien rentan merupakan pasien 

yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan 

kekhususannya, sehingga segala data yang menyangkut hak pribadi pasien 

sangat dilindungi kerahasiannya. Menurut (Taufiq, 2011), hak atas rahasia medis 

adalah hak pasien untuk meminta bahwa rahasia yang diceritakan kepada dokter 

tidak diungkapkan lebih lanjut. Berdasarkan pasal 48 UU No. 29 Tahun 2004 

tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, dimana dokter atau tenaga kesehatan harus menyimpan rahasia 

medis pasien. Sehingga perlu ada informed consent terlebih dahulu baik untuk 

pemeriksaannya maupun membuka untuk diberitahukan kepada orang lain (Dewi, 

2008). 

Berdasarkan Tabel 5.1, didapatkan data jenis kelamin pasien HIV di 

RSUD dr. Iskak Tulungagung yaitu sebanyak 48 pasien (55,8%) adalah 

perempuan dan sisanya 38 pasien (44,2%) adalah pasien laki-laki. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa jumlah pasien HIV yang berjenis kelamin perempuan 

memiliki prevalensi penderita lebih banyak daripada pasien yang berjenis kelamin 

laki-laki. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan (Hutapea, 2000) yang 

menyatakan bahwa perempuan merupakan salah satu kelompok rentan tertular 

HIV, dimana setidaknya dua hingga empat kali lebih besar kemungkinannya untuk 

tertular HIV dibandingkan dengan laki-laki. Hal tersebut dapat disebabkan oleh 

pergaulan bebas, penggunaan jarum suntik secara bergantian, selain itu vagina 

perempuan terdiri dari selaput lendir sehingga lebih rentan mengalami luka ketika 
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terjadi gesekan dan virus HIV yang dibawa laki-laki melalui cairan mani akan 

mudah masuk dan menulari perempuan, kemudian dibandingkan dengan oral seks 

berhubungan seks melalui vagina lebih berisiko untuk tertular HIV. Kondisi ini 

menyebabkan perempuan sangat rentan terinfeksi HIV/AIDS (Zaki, 2012). 

Kerentanan perempuan dalam penularan penyakit HIV dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya berupa level individu yaitu faktor 

biologis dan dihubungkan dengan penyakit yang dialami; level rumah tangga dan 

masyarakat yaitu sosial, ekonomi, budaya, stigma dan diskriminasi, ketimpangan 

gender, akses yang tidak merata terhadap pendidikan, paparan media masa, 

perilaku dan kekerasan dalam keluarga; level makro adalah faktor lingkungan dan 

institusi seperti geografi, migrasi, pelayanan publik, kebijakan, akses ke layanan 

kesehatan maupun informasi, serta otonomi sering membuat perempuan dibanyak 

negara tidak menyadari bahaya dari HIV (Dewi dkk.,  2013). 

Berdasarkan Gambar 5.2 didapatkan data rentang usia pasien HIV di 

RSUD dr. Iskak Tulungagung yaitu persentase terbanyak pada usia 25–49 tahun, 

yaitu sebanyak 73 pasien (84,90%). Data tersebut juga didukung oleh data 

menurut (DinKes Tulungagung, 2017), di Jawa Timur yaitu lebih tepatnya di 

Kabupaten Tulungagung prevalensi terjadinya HIV menunjukkan jumlah terbanyak 

pada kelompok umur 25-49 tahun. Data tersebut juga didukung oleh data SIHA 

dalam Kemenkes (2018), dimana jumlah infeksi HIV dari tahun 2010-2018 menurut 

kelompok umur pada usia 25-49 tahun merupakan usia dengan jumlah infeksi HIV 

paling banyak tiap tahunnya dibandingkan kelompok umur lainnya. Dikarenakan 

usia tersebut termasuk usia produktif, dimana aktivitas pada usia produktif 

membuat banyak kelompok melakukan perilaku seks berisiko dengan lawan jenis. 

Jika dilihat dari waktu tertular hingga terdiagnosa HIV adalah sekitar 5-10 tahun 
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maka dapat diperkirakan pada usia remaja 15-24 tahun virus HIV sudah berada 

didalam tubuh. Hal tersebut dimungkinkan kurangnya informasi terkait dengan HIV 

pada remaja. 

Berdasarkan dari 86 data pasien, diperoleh pasien dengan kunjungan 

pertama tes HIV mulai tahun 2008 hingga tahun 2016 dengan hasil pengecekan 

jumlah sel CD4+ bulan ke-0 hingga bulan ke-42. Dari data tersebut dapat dilihat 

bahwa tidak semua pasien melakukan pengecekan rutin jumlah sel CD4+. Pasien 

yang paling banyak tidak melakukan pengecekan CD4+ yaitu pada bulan ke-24, 

dengan total pasien yang tidak melakukan pengecekan yaitu sebanyak 15 orang. 

Hal tersebut dapat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya kondisi pasien, 

terkadang pasien merasa bahwa kondisi pasien dalam keadaan sehat atau stabil 

sehingga pasien merasa tidak perlu untuk melakukan pengecekan CD4+. Selain 

itu letak rumah yang mungkin cukup jauh dari rumah sakit tempat dilakukannya 

pengecekan yang menyebabkan pasien sulit untuk menjangkaunya.  

Distribusi jumlah sel CD4+ pasien pada saat pertama kali melakukan 

pengecekan tes HIV, terbanyak yaitu pada pasien dengan jumlah sel CD4+ < 200 

sel/mm3 yaitu sejumlah 48 pasien (55,81%), jumlah sel CD4+ 200-499 sel/mm3 

sejumlah 38 pasien (44,19%), dan tidak ada pasien pada awal pengecekan 

dengan jumlah sel CD4+ ≥ 500 sel/mm3. Hasil penelitian ini serupa dengan hasil 

penelitian Innes (2011) yang dilakukan di RSUP Dr. Kariadi Semarang yang 

menyatakan bahwa dari 42 pasien HIV/AIDS yang dirawat di bangsal penyakit 

dalam RSUP Dr. Kariadi Semarang sebesar 90,47% pasien memiliki jumlah sel 

CD4+ < 200 sel/mm3. Kemudian hasil penelitian lain yang mendukung penelitian 

ini yaitu penelitian Andy (2013) di RSUP H. Adam Malik Medan dimana dari 223 

pasien HIV/AIDS didapatkan proporsi pasien HIV/AIDS tertinggi adalah pada 
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jumlah sel CD4+ < 200 sel/mm3 sebanyak 180 orang (80,7%) dan pada penelitian 

Zaki (2012) di Rumah Sakit Sulianti Saroso Jakarta Utara menyatakan bahwa dari 

109 pasien HIV/AIDS didapatkan proporsi jumlah CD4 < 200 sel/mm3 sebesar 

89,9%, jumlah CD4 200-499  sel/mm3 sebesar 9,2% dan jumlah CD4 ≥ 500 

sel/mm3 sebesar 0,9%.  

Pada penelitian ini diketahui sebanyak 55,8% pasien memiliki jumlah 

sel CD4+ < 200 sel/mm3 sehingga pasien berisiko terkena infeksi oportunistik. 

Tingginya jumlah pasien dengan jumlah sel CD4+ < 200 sel/mm3 dapat diakibatkan 

oleh pasien memeriksakan dirinya ketika sudah muncul infeksi oportunistik, 

padahal pada saat ini imunitas sudah menurun yang ditandai dengan jumlah sel 

CD4+ dibawah normal (Andy, 2013). Dimana jumlah normal jumlah sel CD4+ yaitu 

berkisar antara 500-1500 sel/mm3. Selain itu, pasien yang memulai terapi ART 

dengan nilai CD4+ < 50 sel/mm3 dapat memiliki banyak resiko kematian yang lebih 

besar (WHO, 2007). 

Jumlah sel CD4+ digunakan sebagai parameter imunitas pasien 

HIV/AIDS dan untuk mengetahui progresivitas dan patogenitas HIV. Pada tahun 

2010, WHO merekomendasikan standar memulai terapi ARV lebih dini yaitu 

semua pasien dengan jumlah sel CD4+ < 350 sel/mm3 tanpa memandang stadium 

klinisnya, dimana sebelumnya pada tahun 2006 terapi ARV dimulai apabila jumlah 

CD4+ < 200 sel/mm3 (WHO, 2010) dan hal tersebut terbukti mampu mengurangi 

angka kematian sebesar 75% berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 816 

ODHA pada tahun 2005 sampai 2008 di Haiti (Patrice et al., 2010). 

Infeksi oportunistik merupakan infeksi oleh mikroorganisme umum 

pada individu sehat biasanya tidak menimbulkan problem kesehatan tapi pada 

pasien dengan sistem imun yang menurun akan menyebabkan penyakit yang 
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serius. Infeksi oportunistik sering muncul pada pasien dengan jumlah sel CD4+ < 

200 sel/mm3. Pengobatan yang digunakan untuk mencegah infeksi oportunistik 

berupa infeksi Pneumocystis Carinii Pneumonia (PCP) yaitu Kotrimoksazol jika 

jumlah sel CD4+ < 200 sel/mm3, sedangkan untuk mencegah infeksi oportunistik 

berupa toksoplasmosis dan meningitis kriptokokus yaitu Trimetoprim-

Sulfametoksazol jika jumlah sel CD4+ < 100 sel/mm3. Pengobatan untuk 

mencegah infeksi oportunistik berupa Mycobacterium Avium Complex (MAC) yaitu 

Azitromycin atau Clarithromycin, infeksi jamur atau virus yaitu Fluconazole (untuk 

mencegah infeksi candida atau cryptococcal), infeksi megalovirus atau pernah ada 

riwayat infeksi Cytomegalovirus (CMV) yaitu Ganciclovir jika jumlah CD4+ < 50 

sel/mm3 (Sucipto dkk., 2014). 

Infeksi PCP merupakan infeksi oportunistik paru yang sering muncul, 

biasanya ditandai dengan gejala klinis berupa batuk kering, sesak nafas terutama 

bila exercise, demam kadang disertai pleuritic pain dan rontgen toraks ditandai 

dengan infiltrate interstitial bilateral. Infeksi MCA ditandai dengan demam, lemah, 

anemia, neutropenia dan pada sistem pencernaan biasanya timbul gejala seperti 

diare kronik dan sakit perut, malabsorbsi kronis, obstruksi ekstra bilier (limfade 

nopatiperiportal). Infeksi MCV biasanya terjadi pada jumlah sel CD4+ yang sangat 

rendah yaitu < 50 sel/mm3, dengan gejala klinis yang ditandai dengan gangguan 

pencernaan (diare, colitis, anoreksia, demam), neuropati (distal), enchepalitis 

dengan dementia, poliradikulopati dan myelitis (Sucipto dkk., 2014). 

Faktor yang dapat mempengaruhi progresivitas dan patogenitas HIV 

diantaranya adalah status gizi, infeksi oportunistik, dan sosio-demografi pasien. 

Faktor tersebut dapat mempengaruhi infeksi HIV dan keberhasilan terapi ARV. 

Status gizi pasien dapat dilihat dari parameter Indeks Massa Tubuh (IMT) dan 
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kadar hemoglobin (Hb). Jumlah sel CD4+ pasien HIV/AIDS secara tidak langsung 

berhubungan dengan status gizi. Status gizi yang baik dapat meningkatkan 

efektifitas terapi adherens ARV sehingga dapat meningkatkan jumlah sel CD4+. 

Sedangkan pasien dengan status gizi buruk cenderung memiliki jumlah sel CD4+ 

semakin menurun. Jumlah sel CD4+ juga menurun pada pasien HIV/AIDS yang 

memiliki infeksi oportunistik. Kondisi sosio-demografi pasien secara tidak langsung 

berpengaruh terhadap infeksi HIV. Peningkatan status gizi, pengobatan infeksi 

oportunistik pasien HIV/AIDS dan intervensi pada kondisi sosio-demografi pasien 

diperlukan untuk mendukung keberhasilan terapi (Dirjen P2PL, 2011). 

Berdasarkan data penelitian yang telah terkumpul, dilakukan uji 

normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-smirnov karena subyek yang 

digunakan lebih dari 50 yaitu sebanyak 86 subyek. Data data yang diperoleh yaitu 

0,200 yang berarti berdistribusi normal. Untuk mengetahui perbedaan peningkatan 

jumlah sel CD4+ terhadap lamanya pengobatan pada jangka waktu 6 bulan hingga 

42 bulan dilakukan uji One Way ANOVA, dengan hasil uji homogenitas yaitu p = 

0,636. Dimana sampel yang didapatkan memiliki varian homogen dengan nilai 

signifikansi p > 0,05, sehingga varian data antar kelompok yang dibandingkan 

adalah sama. Pada uji ANOVA, dengan melihat nilai p didapatkan hasil yaitu p = 

0,001 (p < 0,05) yang berarti bahwa terdapat perbedaan jumlah sel CD4+ yang 

signifikan antar kelompok yang dibandingkan.  

   Analisis Post-Hoc (Uji Post-Hoc Tukey HSD) dilakukan untuk 

mengetahui kelompok mana yang memiliki perbedaan rerata bermakna dengan 

cara melakukan perbandingan terhadap semua kelompok. Berdasarkan tabel 5.7 

diketahui bahwa peningkatan jumlah sel CD4+ yang dilihat dari perbedaan kolom 

(subset) menunjukkan perbedaan bermakna pada mulai bulan ke-0 ke bulan ke-8 
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hingga bulan ke-42. Kemudian jika dilihat dari keseluruhan data menunjukkan 

jumlah sel CD4+ yang memiliki perbedaan bermakna jika dilihat dari 0 bulan 

hingga 42 bulan pengobatan yaitu pada bulan ke-18 dan bulan ke-36 menunjukkan 

perbedaan yang bermakna. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa terlihatnya 

peningkatan CD4+ yang bermakna adalah minimal 18 bulan pengobatan. 

Perubahan jumlah CD4+ yang signifikan menunjukkan bahwa terapi ARV 

kombinasi (TDF + 3TC + EFV) mulai tampak efektivitasnya dalam meningkatkan 

jumlah CD4+ dan paling efektif meningkatkan jumlah sel CD4+ yaitu minimal 18 

bulan pengobatan.      

Berdasarkan literatur, pasien yang mendapatkan terapi ARV yang 

optimal diharapkan dapat meningkatkan CD4+ > 100 sel/mm3 dalam 6-12 bulan 

pertama. Kemudian menurut (Nasorudin, 2014), respon CD4+ yang diharapkan 

dapat meningkat 50-60 sel/mm3 dalam 4 bulan pertama, dengan laju peningkatan 

8-10 sel/mm3/bulan atau 100-150 sel/mm3/tahun. Rerata peningkatan jumlah 

CD4+ setelah pemberian terapi ARV yaitu antara 50-100 sel/mm3/tahun dan 

penurunan CD4+ antara 70-100 sel/mm3/tahun. Kemudian pada pasien yang tidak 

pernah mencapai jumlah CD4+ lebih dari 100 sel/mm3 dan atau pasien yang 

pernah mencapai jumlah CD4+ yang tinggi tetapi kemudian turun secara progresif 

tanpa ada penyakit/kondisi medis lain, maka perlu dicurigai adanya keadaan gagal 

terapi secara imunologis (Dirjen P2PL, 2011). 

  Pada penelitian ini digunkaan uji Pearson untuk mengetahui hubungan 

antara lama pengobatan 6 bulan hingga 42 bulan dengan peningkatan jumlah sel 

CD4+. Berdasarkan hasil yang didapatkan, diperoleh nilai signifikansi yaitu 0,000 

yang menunjukkan bahwa korelasi antara lama pengobatan dengan peningkatan 

jumlah sel CD4+ adalah bermakna. Nilai korelasi pearson sebesar 0,394 yang 
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menunjukkan korelasi positif dengan kekuatan yang sedang. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa semakin lama pengobatan maka ada kecenderungan 

meningkatnya jumlah CD4+. Lama pengobatan tersebut dapat meningkatkan 

jumlah sel CD4+ sebesar 15,5%. 

6.2 Implikasi Terhadap Bidang Kefarmasian 

 Penelitian ini sangat bermanfaat bagi seorang farmasis sebagai sumber 

informasi bagi tenaga kesehatan untuk memberikan pemahaman kepada pasien 

mengenai pentingnya penggunaan obat ARV terhadap peningkatan jumlah sel 

CD4+. Pasien yang menjalani pengobatan terapi ARV perlu di edukasi mengenai 

pentingnya pengobatan tersebut untuk menunjang kesehatannya, karena 

pengobatan ARV harus dilakukan rutin dan dalam jangka waktu yang lama 

(seumur hidup) dan kepatuhan pengobatan sangat diperlukan untuk mengontrol 

kondisinya agar tetap baik.  

6.3 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan secara retrospektif sehingga tidak dapat dilakukan 

konfirmasi terhadap dokter atau perawat yang bertanggung jawab apabila terdapat 

data yang tidak jelas dalam rekam medik. Adanya beberapa pasien yang tidak rutin 

menjalani pengecekan jumlah sel CD4+ setiap 6 bulan dan kepatuhan pasien 

dalam mengkonsumsi obat yang tidak dapat diketahui oleh peneliti sehingga dapat 

menyebabkan hasil jumlah sel CD4+ menjadi bias.  
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BAB 7 

KESIMPULAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 

a. Terdapat hubungan positif dimana semakin lama penggunaan kombinasi ARV 

(TDF + 3TC + EFV) maka semakin meningkatkan jumlah sel CD4+ pada 

pasien HIV. 

b. Durasi pengobatan untuk terjadinya peningkatan jumlah sel CD4+ yang 

bermakna adalah minimal 18 bulan. 

 

7.2 Saran 

a. Perlu disarankan kepada perawat, apoteker atau dokter untuk memberikan 

edukasi kepada pasien terkait kepatuhan dalam minum obat ARV secara rutin 

dan melakukan pemeriksaan jumlah sel CD4+ untuk memantau 

perkembangan kesehatan pasien. 

b. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perbandingan efektivitas  

kombinasi ARV terhadap risiko terjadinya infeksi oportunistik. 
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