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BAB XXII 

HIV/AIDS 

 

AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) merupakan masalah kesehatan dunia 

pada saat ini maupun masa yang akan datang karena penyakit ini menyebar hampir di seluruh 

negara. Penyakit ini berkembang secara pandemi, menyerang negara maju maupun negara 

berkembang. AIDS merupakan sindrom atau kumpulan gejala yang disebabkan oleh infeksi 

virus HIV (Human Immunodeficiency Virus), yang menyerang sistem kekebalan/pertahanan 

tubuh. Penyakit ini pertama kali ditemukan tahun 1981 di Amerika Serikat. Penyakit ini telah 

menjadi masalah internasional karena dalam waktu relatif singkat terjadi peningkatan jumlah 

penderita dan melanda semakin banyak negara. Disamping itu, belum ditemukannya 

obat/vaksin yang efektif terhadap AIDS menyebabkan timbulnya keprihatinan dan keresahan 

di seluruh dunia. Masalah yang demikian besar, menyeluruh serta merugikan tidak hanya 

pada bidang kesehatan tapi juga di bidang lain yaitu sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan 

demografi.1 

 Data di Indonesia menurut Ditjen Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan  

Kemenkes RI Prof.dr. Tjandra Yoga Aditama, sejak pertama kali ditemukan tahun 1987 

sampai dengan Desember 2012, kasus HIV-AIDS tersebar di 341 (71%) dari 497 

kabupaten/kota di seluruh (33) provinsi di Indonesia. Provinsi pertama kali ditemukan adanya 

kasus HIV-AIDS adalah Provinsi Bali (1987), sedangkan yang terakhir melaporkan adanya 

kasus HIV (2011) adalah Provinsi Sulawesi Barat. Secara kumulatif kasus HIV yang 

dilaporkan sejak 1 April 1987 hingga 31 Desember 2012 sebanyak 98.390 kasus. Jumlah 

kasus HIV tertinggi yaitu DKI Jakarta (21.755 kasus), Jawa Timur (11.994 kasus), Papua 

(9.447 kasus), Jawa Barat (6.640 kasus) dan Sumatera Utara (5.935 kasus). Menurut proyeksi 

kementrian kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari setengah juta orang di 

Indonesia akan positif HIV pada tahun 2014.2 

Human Immunodeficiency Virus (HIV), termasuk dalam family Retroviridae, 

merupakan virus yang menyebabkan Acquired Immunodeficiency Sindrom (AIDS) yang 

merupakan stadium akhir pada serangkaian abnormalitas imunologis dan klinis yang dikenal 

sebagai spektrum infeksi HIV. HIV secara langsung dan tidak langsung akan merusak sel 

limfosit CD4, sehingga mengakibatkan semakin berkurangnya jumlah sel CD4, dimana sel 

CD4 merupakan bagian yang penting dari sistem kekebalan tubuh manusia. Jika virus  HIV 

membunuh sel CD4 sampai terdapat kurang dari 200 sel permikro liter darah, maka kekebalan 

seluler akan hilang, sehingga akan membuat sulit bagi sistem kekebalan tubuh untuk melawan 

infeksi. HIV pertama kali diidentifikasi oleh Luc Montainer dari Institut Pasteur Prancis tahun 
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1983 dan diberi nama Lymphadenopathy Associated Virus (LAV). Tahun 1984 Robert Gallo 

dari National Cancer Institude Amerika Serikat mengidentifikasi retrovirus dari penderita 

AIDS dan diberi nama Human T-Lymphotropic Virus tipe 3 ( HTLV-3). Pada tahun 1985  

Cherman dan Barre juga meneliti retrovirus penyebab AIDS, memberi nama 

Lymphadenopathy-AIDS Virus (LAV /HTLV-3), dan pada tahun 1986 International 

Committee on Taxonomy of Viruses, memberi nama retrovirus penyebab AIDS dengan 

Human Immunodeficiency Virus (HIV).1 

 

Etiologi HIV
1,3

 

Virus HIV termasuk Retrovirus anggota subfamily Lentifiridae dengan diameter 80 – 

120 nm. Infeksi dari Lentivirus secara khas ditandai dari sifat latennya yang lama, masa 

inkubasinya yang lama, replikasi virus yang persisten dan keterlibatan dari susunan saraf 

pusat. Sedangkan ciri khas untuk suatu jenis retrovirus yaitu, dikelilingi oleh membran lipid, 

mempunyai kemampuan variasi genetik yang tinggi, mempunyai cara yang unik untuk 

replikasi. Virus ini sangat mudah mengalami mutasi sehingga sulit untuk menemukan obat 

yang dapat membunuh, virus tersebut. Daya penularan pengidap HIV tergantung pada 

sejumlah virus yang ada didalam darahnya, semakin tinggi/semakin banyak virus dalam 

darahnya semakin tinggi daya penularannya sehingga penyakitnya juga semakin parah. HIV 

ada 2 tipe yaitu : tipe 1 (HIV-1) dan tipe 2 (HIV-2). Virus-virus ini secara serologis dan 

geografis relatif berbeda tetapi mempunyai ciri epidemiologis yang sama. Patogenisitas dari 

HIV-2 lebih rendah dibandingkan HIV-1.  

Struktur Genomik HIV
1,3,4

 

Secara morfologik HIV berbentuk bulat dan terdiri atas (core) dan selubung 

(envelope). Pada bagian core terdapat sepasang RNA rantai tunggal, enzym-enzym yang 

berperan dalam replikasi seperti reserve transcriptase (p61), endonuklease (p31), dan 

protease (p51) serta protein lainnya terutama p24. Lapisan envelope terdiri dari lemak ganda 

yang terbentuk dari membran sel pejamu serta protein dari sel pejamu. Pada lapisan ini 

tertanam glikoprotein 41. Pada bagian luar glikoprotein ini terikat molekul gp120.  
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          Gambar Struktur HIV (Kutipan dari : Kumar P)19 

  

Siklus Hidup HIV
5
 

Virus memasuki tubuh terutama menginfeksi sel yang mempunyai molekul protein 

CD4. Kelompok sel terbesar yang mempunyai molekul CD4 adalah limfosit T. Sel target lain 

adalah monosit, makrofag, sel dendritik, sel langerhans dan sel mikroglia. Molekul CD4 ini 

mempunyai afinitas yang sangat besar terhadap HIV, terutama terhadap molekul gp 120 dari 

selubung virus. Oleh karena itu, infeksi HIV dimulai dengan penempelan virus pada reseptor 

CD4 limfosit T. Setelah penempelan terjadi diskontinuitas dari membran sel limfosit, terjadi 

proses peleburan atau fusi membran virus dengan membran sel target melalui gp 41.  

Berikutnya seluruh komponen inti HIV masuk dan mengalami proses internalisasi 

yang ditandai dengan masuknya inti nukleokapsid ke dalam sitoplasma. Begitu internalisasi 

berlangsung akan disusul oleh proses transkripsi. Selanjutnya RNA dipindahkan oleh 

ribonuklease, sedangkan enzim reverse transcriptase mensintesis DNA lagi sehingga menjadi 

dsDNA yang disebut sebagai provirus. Provirus masuk ke dalam nukleus dan menyatu 

dengan kromosom sel host dengan perantara enzim integrase. Penggabungan ini 

menyebabkan provirus menjadi tidak aktif untuk melakukan transkripsi dan translasi. Kondisi 

provirus yang tidak aktif ini disebut sebagai keadaan laten. Untuk mengaktifkan provirus dari 

keadaan laten tersebut memerlukan proses aktivasi dari sel host. Jika sel host teraktivasi oleh 

induktor seperti antigen, sitokin atau faktor lain maka sel akan memicu nuclear factor kB 

sehingga menjadi aktif berikatan pada 5’LTR (Long Terminal Repeat).  

 Enzim polimerase mentranskrip DNA menjadi RNA yang secara struktur berfungsi 

sebagai RNA genomik dan mRNA. RNA keluar dari nukleus kemudian mRNA mengalami 

translasi menghasilkan polipeptida. Polipeptida yang terbentuk bergabung dengan RNA 

menjadi inti virus baru. Inti virus baru dilengkapi bahan selubung yaitu kolesterol dan 

glikolipid dari permukaan sel host guna membentuk envelope. Dengan demikian akhirnya 

terbentuk virus baru yang lengkap dan matur. Selanjtnya terjadi pelepasan virus melalui 

budding sel. Siklus ini diakhiri dengan pengikatan dan pelepasan virus baru yang matang dan 

siap menginfeksi sel target lain.           
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        Gambar Multiplikasi HIV (Kutipan dari : Abbas)4 

  

Patogenesa HIV
1,3,4

 

HIV dapat mencapai sirkulasi sistemik secara langsung dengan di perantarai benda 

tajam yang mampu menembus dinding pembuluh darah atau secara tidak langsung melalui 

kulit dan mukosa yang tidak intak. Setelah berada  dalam sirkulasi sistemik, 4-11 hari sejak 

paparan pertama HIV dapat di deteksi di dalam  darah. Masa inkubasi HIV berkisar antara 6 

minggu sampai 6 tahun atau lebih. 

Virus biasanya masuk tubuh dengan menginfeksi sel langerhans di mukosa rektum 

ataupun vagina, kemudian bergerak dan bereplikasi di KGB setempat. Kemudian virus 

disebarkan melalui viremia yang disertai sindrom dini akut berupa panas, mialgia dan 

atralgia. Virus menginfeksi sel CD4, makrofag dan sel dendritik dalam darah dan organ 

limfoid. Antigen virus nukleokapsid, p24 dapat ditemukan dalam darah selama fase ini. Fase 

ini kemudian dikontrol sel CD8+ dan antibodi dalam sirkulasi terhadap p24 dan protein 

envelope gp120 dan gp41. Efikasi sel Tc dalam mengontrol virus terlihat dari menurunnya 

kadar virus. Respon imun tersebut menghancurkan  HIV dalam KGB yang merupakan 

reservoir utama HIV selama  fase selanjutnya dan fase laten. Meskipun hanya kadar rendah 

virus diproduksi dalam fase laten , destruksi sel CD4 berjalan terus dalam kelenjar limfoid. 

Akhirnya jumlah CD4 dalam sirkulasi menurun. Kemudian menyusul fase progressif kronis 

dan penderita menjadi rentan terhadap berbagai infeksi oleh kuman non patogenik.  Setelah 

HIV masuk kedalam sel dan terbentuk dsDNA, integrasi DNA viral ke dalam genom sel 

pejamu membentuk provirus.  Provirus tetap laten sampai kejadian dalam sel terinfeksi 
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mencetuskan aktifasinya, yang mengakibatkan terbentuk pengelepasan partikel virus. Walau 

CD4 berikatan dengan envelop glikoprotein HIV-1, diperlukan reseptor kedua supaya dapat 

masuk dan terjadi infeksi. Subjek yang baru terinfeksi HIV dapat disertai gejala atau tidak. 

 

Gejala Klinis
1
 

Gejala klinis  dari HIV dapat di bagi menjadi 4 tahap. 

a. Tahap infeksi akut, pada tahap ini muncul gejala tetapi tidak spesifik. Tahap ini muncul 

6 minggu pertama setelah paparan HIV dapat berupa demam, rasa letih, nyeri otot dan 

sendi, nyeri telan dan pembesaran kelenjar getah bening. Dapat juga disertai meningitis 

aseptik yang ditandai demam, nyeri kepala hebat, kejang-kejang dan kelumpuhan saraf 

otak. 

b. Tahap asimtomatis, dimana gejala dan keluhan hilang. Berlangsung 6 minggu hingga 

beberapa bulan bahkan tahun setelah infeksi. Pada tahap ini aktifitas penderita masih 

normal. 

c. Tahap simtomatis, dengan gejala dan keluhan lebih spesifik dengan gradasi sedang 

sampai berat. Berat badan menurun tapi tidak sampai 10%, pada selaput mulut terjadi 

sariawan berulang, peradangan pada sudut mulut dan dapat  terjadi infeksi saluran nafas 

atas. 

d. Tahapan yang lebih lanjut atau tahap AIDS, dimana terjadi penurunan berat badan lebih 

dari 10%, diare lebih dari 1 bulan, panas yang tidak diketahui sebabnya lebih dari 1 

bulan, kandidiasis oral, oral hairy leukoplakia, TB paru, dan pneumonia bakteri. 

Penderita berbaring di tempat tidur lebih dari 12 jam sehari selama sebulan terakhir dan 

penderita diserang oleh berbagai macam infeksi sekunder dan beberapa jenis malignansi. 
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WHO menetapkan empat stadium klinik pada pasien yang terinfeksi HIV/AIDS, 

sebagai berikut : 

 

 

 

Pemeriksaan Laboratorium
6,7,8

 

Pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui secara pasti apakah seseorang terinfeksi HIV 

sangatlah penting, karena pada infeksi HIV gejala klinisnya baru dapat terlihat setelah 

bertahun-tahun lamanya.  
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Langkah-langkah diagnosis
 

1. lakukan anamnesisa gejala infeksi oportunistik dan kanker yang terkait dengan AIDS 

2. telusuri perilaku beresiko yang memungkinkan penularan 

3. pemeriksaan fisik untuk mencari tanda infeksi oportunistik dan kanker terkait. 

4. Lakukan pemeriksaan penunjang dengan mencari jumlah linfosit total, antibodi HIV, 

PCR dan isolasi Virus. 

Terdapat beberapa jenis pemeriksaan laboratorium untuk memastikan diagnosis infeksi HIV. 

Secara garis besar dapat menjadi dua kelompok yaitu pemeriksaan untuk mendeteksi 

keberadaan virus HIV dan  pemeriksaan serologik untuk mendeteksi adanya antibodi terhadap 

HIV.  

 

Deteksi Virus dalam tubuh  

Deteksi adanya virus HIV dalam tubuh dapat dilakukan dengan isolasi dan biakan virus, 

deteksi antigen, dan deteksi materi genetik dalam darah pasien.  

Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan teknik : 

 Kultur/biakan virus 

 Deteksi antigen ;p24 

 PCR (polymerase chain reaction) 

Deteksi antibodi 

Pemeriksaan yang paling mudah dilaksanakan adalah pemeriksaan terhadap antibodi HIV.  

Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan teknik : 

 ELISA (Enzim-Linked Immunosorbent Assay) 

 Tes sederhana/cepat (tes imunokromatohrafi) 

 Tes konfirmasi seperti Western Blot (WB), Indirect immunofluorescnce assay (IFA) 

Sebagai penyaring biasanya digunakan teknik ELISA, aglutinasi atau dot-blot 

immunobinding assay. Metode yang biasanya digunakan di Indonesia adalah dengan ELISA. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan tes terhadap antibodi HIV ini yaitu adanya 

window period. Window period adalah waktu sejak tubuh terinfeksi HIV sampai mulai 

timbulnya antibodi yang dapat dideteksi dengan pemeriksaan. Antibodi mulai terbentuk pada 

4-8 minggu setelah infeksi Jadi jika pada masa ini hasil tes HIV pada seseorang yang 

sebenarnya sudah terinfeksi HIV dapat memberi hasil yang negatif. Untuk itu jika ada 

kecurigaan akan adanya resiko terinfeksi cukup tinggi, perlu dilakukan pemeriksaan ulang 3 

bulan kemudian.  

WHO menganjurkan pemakaian salah satu dari 3 strategi pemeriksaan antibodi terhadap HIV 

dibawah ini, tergantung pada tujuan penyaringan keadaan populasi dan keadaan pasien.  



 

152 
 

 

 

Tabel. Strategi Pemeriksaan berdasarkan Prevalensi dan Tujuan Pemeriksaan 

 

Tujuan 

pemeriksaan 

 Prevalensi infeksi 

HIV 

Strategi 

pemeriksaan 

Keamanan transfusi 

dan trasplantasi  

 Semua prevalensi I 

Surveillance  >10% I 

  ≤ 10% II 

Diagnosis Bergejala infeksi 

HIV/AIDS 

>30% I 

 Tanpa gejala ≤ 30% II 

  >10% II 

  ≤ 10% III 

 

Strategi 1 

 Pada keadaan yang memenuhi dilakukannya strategi I, hanya dilakukan satu kali 

pemeriksaan.  

 Serum atau plasma pasein diperiksa dengan menggunakan silple/rapid tes atau 

dengan enzyme immuno assay 

 Untuk tujuan transfusi darah arau transplantasi organ, gunakan reagen yang dapat 

mendeteksi HIV-1 dan HIV-2 serat mempunyai sensitivitas tinggi (>99%) Bila hasil 

pemeriksaan reaktif, maka dianggap sebagai kasus terinfeksi HIV dan bila hasil 

pemeriksaan non-reaktif dianggap tidak terinfeksi HIV 

Strategi ini digunakan untuk : 

a. pengamanan darah transfusi atau translantasi organ 

b. surveilans dengan prevalensi infeksi HIV ≤ 10% 

c. Penentuan diagnosa pada pasien yang mempunyai gejala klinik terinfeksi HIV pada 

daerah prevalensi infeksi HIV tinggi 
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Algoritma pemeriksaan dengan strategi I testing algorithm untuk meningkatkan 

keamanan transfusi darah dan transplantasi. A menyatakan pemeriksaan/tes. Dikutip 

dari Buku Pedoman Nasional Perawatan, Dukungan dan Pengobatan bagi ODHA, 

Ditjen P2M dan PL, Depkes tahun 2000 

Catatan: 

• Hasil akhir dengan strategi I ini tidak boleh dipakai sebagai  penegakkan diagnosis.  

• Apapun hasil akhir setelah diperiksa lebih lanjut, semua darah  atau bahan donor dengan 

hasil pemeriksaan awal “reaktif/positif” tidak boleh dipakai untuk transfusi atau 

transplantasi.  

Strategi II 

 Serum atau plasma pasein diperiksa dengan menggunakan silple/rapid tes atau 

dengan enzyme immuno assay 

 Jika ada pemeriksaan pada pemeriksaan pertama hasilnya  non-reaktif, maka 

dilaporkan hasil tes nya negatif. 

 Strategi II menggunakan 2 kali pemeriksaan jika serum pada pemeriksaan pertama 

memberikan hasil reaktif.  

 Pemeriksaan pertama menggunakan reagensia dengan sensitifitas tertinggi dan pada 

pemeriksaan kedua dipakai reagensia yang lebih spesifik serta berbeda jenis antigen 

atau tekniknya dari yang dipakai pada pemeriksaan pertama.  

 Bila hasil pemeriksaan kedua juga reaktif, maka disimpulkan sebagai terinfeksi HIV. 

Namun jika hasil pemeriksaan yang kedua adalah non-reaktif, maka pemeriksaan 

harus diulang dengan ke-2 metode. Bila hasil tetap tidak sama, maka dilaporkan 

sebagai INTERMEDIATE. 
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Strategi ini digunakan pada:  

 Surveilens dengan prevalensi infeksi HIV ≤ 10% 

 Penentuan diagnosis pada pasien yang mempunyai gejala klinis pada daerah 

dengan prevalensi infeksi HIV ≤ 30% 

 Penentuan diagnosis pada pasien tanpa gejala klinik pada daerah 

denganprevalensi infeksi HIV >10% 

 

Algoritma pemeriksaan menggunakan strategi II untuk surveilans. A menyatakan 

pemeriksaan/tes. Dikutip dari Buku PedomanNasional Perawatan, Dukungan dan 

Pengobatan bagi ODHA, Ditjen P2M dan PL Dep Kes tahun 2003. 

 

Strategi III  

 Serum atau plasma pasein diperiksa dengan menggunakan simple/rapid tes atau 

dengan enzyme immuno assay 

 Strategi III menggunakan tiga kali pemeriksaan. Pemeriksaan pertama menggunakan 

reagensia dengan sensitifitas tertinggi dan pada pemeriksaan kedua dan ketiga dipakai 

reagensia yang lebih spesifik serta berbeda jenis antigen atau tekniknya dari yang 

dipakai pada pemeriksaan pertama.  

 Bila hasil pemeriksaan pertama, kedua dan ketiga reaktif maka dapat disimpulkan 

bahwa pasien tersebut memang terinfeksi HIV. Dilaporkan sebagai REAKTIF. 
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 Bila hasil tes pertama menunjukkan non-rekatif, laporkan NEGATIF. Sedangkan bila 

hasil tes menunjukkan reaktif, harus dilanjutkan dengan pemeriksaan kedua. 

 Bila pemeriksaan kedua menunjukkan non-reaktif, ulangi tes dengan menggunakan 

reagen yang digunakan pada tes pertama dan kedua. Pada tes ulangan, bila hasil tes 

pertama dan kedua menunjukkan nonreaktif, laporkan sebagai NEGATIF. Bila 

keduanya menunjukkan hasil reaktif, laporkan sebagai REAKTIF 

 Bila hasil pemeriksaan tidak sama, misalnya hasil tes pertama reaktif, kedua reaktif 

dan ketiga non-reaktif atau pertama reaktif, kedua dan ketiga non-reakif, maka 

keadaan ini disebut sebagai EQUIVOCAL ATAU INDETERMINATE bila pasien 

yang diperiksa memiliki riwayat pemaparan terhadap HIV atau beresiko tinggi 

tertular HIV.  

 Sedangkan bila hasil seperti yang disebut sebelumnya terjadi pada orang tanpa 

riwayat pemaparan terhadap HIV, maka pasien dilaporkan sebagai NEGATIF. 

 Perlu diperhatikan juga bahwa pada pemeriksaan ketiga dipakai reagensia yang 

berbeda adalah antigen atau tekniknya, serta memiliki sensitifitas yang lebih tinggi.  

 

 

 

Algoritma pemeriksaan menggunakan strategi III untuk menegakkan diagnosis. A 

menyatakan pemeriksaan/tes.  

Dikutip dari Buku Pedoman Nasional Perawatan,Dukungan dan Pengobatan bagi 
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ODHA, Ditjen P2M dan PL, Depkes Dep Kes tahun 2003  

  Untuk individu yang baru didiagnosis, hasil reaktif harus  dikonfirmasi dengan 

melakukan pemeriksaan ulang dengan bahan pemeriksaan baru (perlu diambil bahan 

pemeriksaan lagi) yang diambil sedikitnya 14 hari setelahnya.  

  Untuk bahan pemeriksaan yang memberikan hasil “indeterminate” perlu dilanjutkan 

dengan pemeriksaan konfirmasi Western Blot serta pemeriksaan perlu diulang dengan bahan 

baru yang diambil sedikitnya 14 hari sesudah pengambilan yang pertama. Bila hasil 

pemeriksaan kedua juga “indeterminate”, perlu dipantau ulang lebih lama yaitu pada 3, 6 atau 

12 bulan. Bila hasil tetap menunjukan “indeterminate” setelah 1 tahun, maka individu tersebut 

dianggap sebagai anti-HIV negatif.  

Jika pemeriksaan penyaring menunjukkan hasil yang reaktif, pemeriksaan dapat 

dilanjutkan dengan pemeriksaan konfirmasi untuk memastikan adanya infeksi oleh HIV, yang 

paling sering dipakai saat ini adalah teknik western blot. 

Saat ini prevalensi infeksi HIV di Indonesia berbeda-beda, namun secara keseluruhan 

masih dibawah 10%, sehingga direkomendasikan penggunaan strategi III sebagai tes saring 

yang ditujukan untuk menegakkan diagnosis. 

Seseorang yang ingin menjalani tes HIV untuk keperluan diagnosis harus 

mendapatkan konseling pra tes. Hal ini dilakukan agar ia mendapat informasi sejelas-jelasnya 

mengenai infeksi HIV/AIDS sehingga dapat mengambil keputusan terbaik untuk dirinya serta 

siap menerima apapun hasil tesnya nanti.  

Untuk memberitahu hasil tes juga diperlukan konseling pasca tes, baik untuk hasil 

positif maupun negatif.  

Pada pemeriksaan follow up diperiksa jumlah CD4. Bila >500 maka pemeriksaan 

diulang tiap 6 bulan. Sedangkan bila 200-500 maka diulang tiap 3-6 bulan., dan bila <200 

diberikan profilaksis pneumonia. 

Perlu juga dilakukan viral load untuk mengetahui awal pemberian obat antiretroviral 

dan memantau hasil pengobatan.  
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