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Faktor yang berhubungan dengan perilaku tes HIV
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ABSTRACT
Background: HIV transmission vertically within children or infants
become essential point of view for reducing HIV cases.
Aim: The study aims to find out the related factors of HIV test
behavior among pregnant women in public primary healthcare
Abiansemal I.
Method: This study used analytical cross-sectional design and
consecutive sampling among pregnant women who have routine
examination in public primary healthcare Abiansemal I Badung,
Bali. Respondents asked to fill a self-administered questionnaire
from Health Belief Model to asses of respondent’s perception about
HIV screening test.

Result and conclusion: There are 43 pregnant women as
respondents with mean age 27 years. Of 49 respondents, 71.4%
is pregnant women with equal or below of high school education.
16.3% of respondents did not work and 51% have a good knowledge
about HIV. Through bivariate analysis have found gestational age,
education level, knowledge, and risk perception have significant
associations that can included into multivariate analysis (p<0.25).
From multivariate analysis, we found that risk perception have
independent association to HIV test among pregnant women
(p<0.05; OR 0.121; 95%CI 0.021 – 0.690).
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Latar Belakang: Penularan HIV kepada anak-anak atau bayi
menjadi fokus permasalahan penting dalam program reduksi kasus
HIV.
Tujuan: Untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan
perilaku tes HIV (human immunodeficiency virus) pada ibu hamil di
Puskesmas Abiansemal I.
Metode: Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional
analitik dengan purposive sampling pada sampel ibu hamil yang
rutin melakukan pemeriksaan kehamilan di Wilayah Pelayanan
Puskesmas Abiansemal I, Badung. Seluruh responden mengisi
kuesioner adaptasi health belief model untuk menilai persepsi
responden mengenai tes skrining HIV.
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Hasil dan simpulan: Total responden pada penelitian ini
adalah 49 orang dengan rerata usia 27 tahun. Dari 49 responden
tersebut, 71,4% memiliki riwayat pendidikan terakhir, yaitu
di bawah atau sama dengan sekolah menengah atas (SMA).
Terdapat 16,3% responden yang tidak bekerja dan 51% responden
memiliki pengetahuan yang baik mengenai HIV. Melalui analisis
bivariat, ditemukan bahwa usia kehamilan, tingkat pendidikan,
pengetahuan, dan persepsi risiko memiliki hubungan yang dapat
diinklusi dalam analisis multivariat (p<0,25). Pada analisis
multivariat, ditemukan bahwa persepsi risiko memiliki hubungan
independen terhadap perilaku tes HIV ibu hamil (p<0,05; OR
0,121; 95%IK 0,021 - 0,690).

Dewasa ini, telah terjadi peningkatan penyakit
degeneratif yang juga diikuti tingginya beberapa
kasus penyakit infeksi dengan patogenesis yang
kompleks, sehingga belum dapat dilakukan upaya
eliminasi yang tepat meskipun telah dilakukan

berbagai program preventif, seperti skrining.1 HIV
merupakan salah satu penyakit infeksi dengan
morbiditas dan mortalitas yang tinggi akibat media
dan pola transmisi yang beragam, termasuk melalui
cairan tubuh penderita, darah, dan transmisi verital
(mother-to-child).2 Transmisi HIV dari ibu ke
anak dapat terjadi selama kehamilan, persalinan,

Published by DiscoverSys | Intisari Sains Medis 2020; 11(3): 1210-1215
Open |access:
doi: 10.15562/ism.v11i3.696
http://isainsmedis.id/

ORIGINAL ARTICLE

ataupun melalui pemberian air susu ibu (ASI).
Saat ini, penularan HIV kepada anak-anak atau
bayi menjadi fokus permasalahan penting dalam
program reduksi kasus HIV.3
Berdasarkan data World Health Organization
(WHO) tahun 2010, prevalensi kasus HIV
mencapai 33,4 juta di seluruh dunia dengan 15,7
juta kasus adalah perempuan. Hal yang serupa juga
terjadi di negara dengan pendapatan rendah sampai
menengah, termasuk Indonesia dengan lebih dari
6,5 juta perempuan menjadi populasi yang paling
rentan terhadap infeksi HIV. Selain itu, transmisi
HIV dari ibu ke anaknya mencapai 90% kasus.
Tanpa upaya prevensi yang tepat, maka sekitar 30%
ibu hamil akan melahirkan bayi dengan HIV.4
Data epidemiologi Provinsi Bali menunjukkan
bahwa terdapat 0,5% ibu hamil dengan HIV positif
dari 400 ibu hamil yang diperiksa. Selain itu,
berdasarkan data Dinas Kesehatan Bali, dari 39.442
ibu hamil yang ditawarkan tes HIV pada tahun 2015,
hanya 31.330 (74,43%) yang melakukan tes HIV.
Namun, terdapat penurunan cakupan skrining HIV
pada ibu hamil di Provinsi Bali. Pada tahun 20142015, persentase ibu hamil yang skrining mencapai
100%, sedangkan tahun 2016, hanya 55,18% ibu
hamil yang menjalani skrining HIV.5
Badan pengendalian kesehatan dunia (the
Centre of Disease Control) merekomendasikan
tindakan pencegahan penularan HIV dari ibu ke
anak melalui skrining HIV untuk seluruh wanita
hamil sebagai upaya deteksi dini kemungkinan
penularan HIV.6 Skrining adalah suatu proses
identifikasi individu-individu berisiko tinggi yang
sejauh ini tidak menunjukkan gejala penyakit.7
Namun, program skrining yang telah dilakukan
masih menunjukkan cakupan yang rendah,
karena sebagian besar ibu hamil tidak melakukan
pemeriksaan meskipun telah ditawarkan tes HIV.
Hal ini dipengaruhi oleh perilaku skrining HIV
pada ibu hamil yang tentu dipengaruhi oleh faktor
internal dan eksternal. Faktor internal merupakan
faktor yang memiliki hubungan langsung dengan
individu tersebut, seperti jenis kelamin, tingkat
pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan faktor
sosioekonomi. Faktor eksternal adalah faktor
dari luar yang memengaruhi perilaku ibu hamil
untuk melakukan pemeriksaan HIV, seperti jarak
tempat pelayanan kesehatan untuk melakukan
pemeriksaan, sumber informasi, dukungan suami,
dukungan bidan, maupun dukungan kader untuk
HIV.

METODE
Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional
dengan pendekatan analitik. Responden direkrut
melalui metode purposive sampling pada ibu

hamil berusia di atas atau sama dengan 17
tahun yang melakukan pemeriksaan kehamilan
rutin di Puskesmas Abiansemal I, Badung, Bali.
Pengumpulan data dilakukan sejak Januari 2019
hingga November 2019. Pengumpulan data
dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang
diisi responden. Kuesioner merupakan adaptasi
dari health belief model. Adapun variabel bebas
yang diteliti adalah usia ibu, tingkat pendidikan,
penghasilan, pengetahuan, usia kehamilan, persepsi
risiko, persepsi hambatan, persepsi keparahan dan
persepsi manfaat. Seluruh variabel bebas kemudian
akan dihubungkan dengan variabel terikat, yaitu
perilaku skrining yang dikategorikan menjadi
‘pernah skrining’ dan ‘tidak pernah skrining’.
Perilaku skrining HIV didefinisikan sebagai
pemeriksaan HIV selama 5 tahun terakhir.
Variabel-variabel tersebut kemudian dianalisa
dalam asosiasinya terhadap perilaku skrining
dengan analisis bivariat dan multivariat. Variabelvariabel dengan nilai p kurang dari 0.25 pada analisa
bivariat menunjukkan bahwa variabel tersebut
dapat diinklusi pada analisa multivariat. Nilai p
< 0,05 pada analisa multivariat, menunjukkan
hubungan independen terhadap perilaku skrining
ibu hamil.

HASIL
Diperoleh data sebanyak 49 responden yang sesuai
dengan kriteria inklusi penelitian dengan rerata
usia 27 tahun (27±6,5) dan sebaran yang melandai
ke kiri. Setelah dilakukan pengkategorian dengan
titik potong 35 tahun, ditemukan terdapat 43
orang (87,8%) berusia di bawah 35 tahun dan 6
orang (12,2%) berusia di atas atau sama dengan 35
tahun. Sebaran tingkat pendidikan terakhir yang
dikelompokkan dengan titik potong pendidikan
sekolah menengah atas (SMA), ditemukan terdapat
35 orang (71,4%) dengan pendidikan setara atau
di bawah SMA dan 14 orang (28,6%) dengan
pendidikan di atas SMA.
Adapun penghasilan per bulan dari keluarga
responden adalah, 35 orang (71,4%) memiliki
penghasilan di bawah 4 juta rupiah dan 14 orang
(28,6%) memiliki penghasilan d atas atau sama
dengan 4 juta rupiah. Berdasarkan usia kehamilan
terdapat 22 orang (44,9%) dengan usia kehamilan
di bawah 21 minggu atau masih dalam trimester
1–2 dan 27 orang (55,1%) dengan usia kehamilan
di atas atau sama dengan 21 minggu atau trimester
3. Kategori pengetahuan dari responden yang
dikelompokkan menjadi pengetahuan baik dan
pengetahuan buruk berdasarkan perhitungan
skor atas beberapa pertanyaan mengenai HIV,
ditemukan 25 orang (51%) responden memiliki
pengetahuan yang baik mengenai HIV dan 24
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Tabel 1.

Karakteristik sosiodemografi responden
Variables (n = 49)

N (%)

Demografi
Usia Ibu
< 35 tahun
43 (87,8)
≥ 35 tahun
6 (12,2)
Tingkat Pendidikan
≤ SMAi
35 (71,4)
> SMA
14 (28,6)
Penghasilan
< 4 juta
35 (71,4)
≥ 4 juta
14 (28,6)
Usia Kehamilan
< 21 minggu
22 (44,9)
≥ 21 minggu
27 (55,1)
Pengetahuan
Baik
25 (51%)
Buruk
24 (49%)
Perilaku Tes HIV
Pernah
39 (79,6)
Tidak pernah
10 (20,4)
Ket: SMA= Sekolah Menengah Atas; HIV= human immunodeficiency virus

orang (49%) memiliki pengetahuan yang tergolong
buruk mengenai HIV.
Perilaku tes HIV responden yang didefinisikan
sebagai pemeriksaan atau skrining HIV secara rutin
dalam 2 sampai 5 tahun terakhir. Pada penelitian
ini, ditemukan 10 responden (20,4%) yang belum
pernah melakukan tes HIV dan 39 orang (79,6%)
pernah melakukan tes HIV pada periode 5 tahun
terakhir. Data rinci mengenai karakteristik
sosiodemografik responden dapat dilihat pada
Tabel 1.
Studi ini juga menilai faktor persepsi responden
terhadap perilaku skrining atau tes HIV yang
merupakan adaptasi dari Health Belief Model.
Terdapat 4 komponen persepsi yang dinilai, yaitu
persespsi risiko, persepsi keparahan, persepsi
manfaat, dan persepsi hambatan. Penilaian
persepsi dilakukan dengan menggunakan skala
likert, yang mana pada analisa konsistensi internal,
nilai cronbach alpha dari masing-masing persepsi
secara berurutan adalah 0,725, 0,725, 0,724, 0,692.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa pernyataan
pada setiap komponen variabel persepsi memiliki
konsistensi internal yang baik (nilai cronbach’s α
> 0,6). Adapun data rinci mengenai komponen
pernyataan tiap variabel persepsi dan nilai
konsistensi internal dapat dilihat pada Tabel 2.
Persepsi dalam melakukan tes HIV merujuk
pada health belief model, yang menggambarkan
persepsi individu terhadap perilaku tertentu, yaitu
persepsi risiko, persepsi keparahan, persepsi,
hambatan, dan persepsi manfaat. Menggunakan
1212

skala likert (sangat tidak setuju=1, tidak setuju=2,
setuju=3, sangat setuju=4) dengan nilai terendah
adalah 1 dan nilai tertinggi adalah 4, kemudian
diperoleh rerata persepsi yang dapat dilihat pada
Tabel 3 yang menunjukkan, sebagian memiliki
rerata skor yang rendah.
Berdasarkan skor persepsi, masing-masing
variabel persepsi dikelompokkan menjadi ‘persepsi
tinggi’ dan ‘persepsi rendah’. Skor persepsi
diperoleh melalui rerata skor pada masing-masing
komponen persepsi yang kemudian menggunakan
median sebagai nilai potong. Teradapat lebih dari
50% responden memiliki persepsi risiko, persepsi
keparahan, dan persepsi manfaat yang tinggi. Hal
ini dapat dijelaskan, bahwa persepsi risiko, persepsi
keparahan, dan persepsi manfaat ibu hamil
mengenai tes HIV termasuk tinggi dan persepsi
hambatan ibu hamil mengenai HIV tergolong
rendah (Tabel 4).
Analisa bivariat digunakan untuk mempelajari
hubungan bivariat antara masing-masing variabel
independen terhadap variabel dependen dengan
tujuan untuk mengetahui hubungan antara dua
atau lebih variabel berbeda. Pada penelitian ini,
analisis bivariat digunakan untuk mengetahui
faktor-faktor
yang
berhubungan
terhadap
perilaku tes HIV pada responden ibu hamil.
Adapun variabel sosiodemografik dan persepsi
dihubungkan dengan perilaku tes HIV ibu hamil
(Tabel 5). Variabel independen yang digunakan
sebagai faktor terhadap variabel dependen pada
penelitian ini, yaitu usia ibu hamil, usia kehamilan,
penghasilan, pengetahuan, tingkat pendidikan,
persepsi risiko, persepsi hambatan, persepsi
keparahan, dan persepsi manfaat. Hasil analisa
menunjukkan, bahwa dari 9 variabel potensial yang
diinklusi dalam analisa bivariat, hanya variabel
usia kehamilan, tingkat pendidikan, pengetahuan
mengenai tes HIV, dan persepsi risiko yang
memenuhi kriteria untuk diinklusi dalam analisa
multivariat (p < 0,25).
Analisis multivariat berupa regresi logistik biner
multipel dilakukan dengan menginklusi variabelvariabel dengan nilai p asosiasi bivariat kurang dari
0,25. Hasilnya ditemukan variabel usia kehamilan
memiliki nilai p kurang dari 0,1 tetapi lebih dari
0,05. Variabel-variabel tingkat pendidikan, dan
pengetahuan tidak terasosiasi independen dengan
perilaku tes HIV pada ibu hamil. Sementara itu,
variabel persepsi risiko terasosiasi independen
dengan perilaku tes HIV pada ibu hamil dengan
nilai p kurang dari 0,05.
Di antara variabel-variabel yang terasosiasi
independen, kelompok responden dengan persepsi
risiko yang rendah terhadap infeksi HIV, maka
akan memiliki kecenderungan untuk menurunkan
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Tabel 2.

Analisa konsistensi internal variabel persepsi responden

Variabel
Persepsi risiko

Pernyataan
1.
2.
3.
4.
5.

Persepsi keparahan

Persepsi manfaat

Persepsi hambatan

6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tabel 3.

Cronbach α

Saya lebih mungkin menderita penyakit dibandingkan pria/wanita lain seusia
saya.
Saya mungkin akan menderita HIV/AIDS dalam 10 tahun ke depan.
Semua orang mungkin menderita HIV/AIDS
Saya sering khawatir akan terinfeksi HIV.
Saya lebih mungkin menderita HIV/AIDS dibandingkan pria/wanita lain seusia
saya.
Saya berkemungkinan tinggi menderita HIV/AIDS.
Menderita HIV/AIDS dapat mematikan dan memperpendek umur saya.
Menderita HIV/AIDS dapat menyebabkan kecacatan fisik.
Menderita HIV/AIDS dapat menghambat kehidupan sehari-hari saya.
HIV/AIDS merupakan penyakit yang mudah diobati.
Menderita HIV/AIDS dapat menghabiskan banyak biaya untuk pengobatan.
Menderita HIV/AIDS merupakan ancaman serius bagi kesehatan saya.
Deteksi dini HIV/AIDS dapat menghemat biaya pengobatan.
HIV/AIDS yang diketahui lebih awal lebih mudah untuk ditangani.
Deteksi dini HIV/AIDS dapat mencegah komplikasi.
Deteksi HIV/AIDS lebih awal dapat menyelamatkan nyawa penderita.
Pemeriksaan HIV secara rutin dapat membantu deteksi dini infeksi HIV.
HIV/AIDS yang diobati lebih awal memiliki risiko penyembuhan yang lebih
baik.
Saya tidak tahu mengenai cara deteksi dini HIV.
Pemeriksaan HIV secara rutin memerlukan biaya yang terlalu mahal.
Saya terlalu sibuk untuk melakukan pemeriksaan HIV rutin.
Program pemeriksaan HIV oleh puskesmas dilaksanakan pada waktu yang
tidak bisa saya hadiri.
Saya hanya akan melakukan pemeriksaan HIV apabila tidak dipungut biaya
Saya tidak berani menjalani pemeriksaan HIV.
Saya tidak tahu bagaimana cara memperoleh layanan deteksi dini HIV.
Tempat pemeriksaan HIV terletak terlalu jauh dari tempat tinggal saya.
Saya tidak mampu menjangkau tempat layanan pemeriksaan HIV.
Saya tidak tahu di mana mencari informasi mengenai deteksi dini HIV.

Rerata skor persepsi health belief responden terhadap tes
HIV
Persepsi

Persepsi risiko
Persepsi keparahan
Persepsi manfaat
Persepsi hambatan

Rerata Skor
2,00
2,83
3,00
2,22

perilaku untuk melakukan tes/skrining HIV pada
ibu hamil dengan OR 0,121 (CI 95% 0,021 - 0,690),
sehingga dapat dijelaskan bahwa ketika individu
memiliki persepsi rendah untuk terinfeksi HIV,
maka kecenderungan atau kemungkinan individu
tersebut untuk melakukan pemeriksaan HIV
akan lebih rendah dibandingkan yang memiliki
persepsi risiko lebih tinggi. Sementara itu, variabel
usia kehamilan yang merupakan variabel dengan
signifikansi < 0,1 tapi > 0,05 merupakan variabel
yang terasosiasi potensial terhadap perilaku tes

0,725

0,725

0,724

0,692

HIV, yang mana usia kehamilan di bawah 21
minggu akan menurunkan perilaku tes HIV pada
ibu hamil. Data rinci mengenai analisa multivariat
dapat dilihat pada Tabel 6.

DISKUSI
Penelitian ini dilakukan di puskesmas yang sudah
melaksanakan program pencegahan penularan
HIV dan AIDS dari ibu ke anak dan telah memiliki
sarana tes HIV. Namun, penelitian ini menemukan,
bahwa 20,4% dari seluruh responden belum
tercakup dalam program tersebut, meskipun
telah tersedia fasilitas pemeriksaan HIV, sehingga
penelitian ini berusaha untuk mempelajari faktor
yang berhubungan dengan perilaku skrining/tes
HIV pada ibu hamil.
Studi ini menemukan mayoritas responden
berusia di bawah 35 tahun. Hasil ini tidak sesuai
dengan penelitian sebelumnya yang menemukan,
bahwa lebih dari 50% responden berusia tua.
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Tabel 4.

Kelompok berdasarkan skor persepsi health belief

Kelompok Persepsi
Persepsi risiko
Tinggi
Rendah
Persepsi keparahan
Tinggi
Rendah
Persepsi manfaat
Tinggi
Rendah
Persepsi hambatan
Tinggi
Rendah

Tabel 5.

N (%)
33 (67,3)
16 (32,7)
26 (53,1)
23 (46,9)
32 (65,3)
17 (34,7)
16 (32,7)
33 (67,3)

Analisa bivariat variabel bebas terhadap perilaku tes HIV
Variabel

p

Demografi
Usia Ibu
Usia Kehamilan
Tingkat Pendidikan
Pengetahuan
Penghasilan
Persepsi
Persepsi risiko
Persepsi keparahan
Persepsi manfaat
Persepsi hambatan
Ket: *p<0,05 + diinklusi dalam analisis multivariat

Tabel 6.

0,808
0,074*+
0,093*+
0,178*+
0,911
0,005*
0,622
0,727
0,579

Hasil analisa multivariat dengan regresi logistik multipel

Variabel (n = 49)
Persepsi Risiko
Tinggi
Rendah
Pengetahuan
Baik
Buruk
Tingkat Pendidikan
≤ SMA
> SMA
Usia Kehamilan
< 21 minggu
≥ 21 minggu
Ket: *p < 0,05 **p < 0,1

OR Multivariat
(CI 95%)

P

0,121 (0,021 - 0,690)

0,017**
0,511

1,786 (0,317 – 10,053)

2,303 (0,418 - 12,705)

0,338

0,222 (0,038 - 1,291)

0,094*

Namun, penelitian tersebut menemukan bahwa
proporsi ibu hamil yang melakukan tes HIV lebih
tinggi pada kelompok usia muda yang sesuai
dengan hasil pada penelitian ini.8 Penelitian lain
menunjukkan, bahwa peningkatan usia berkorelasi
positif terhadap peningkatan tanggung jawab untuk
melakukan tindakan bertanggungjawab dalam
1214

kesehatan, termasuk tes HIV. Ketidaksesuaian hasil
penelitian ini terhadap penelitian yang dilakukan
oleh Demessie, juga ditemukan dalam penelitian
sebelumnya, yang cenderung memperkuat
penelitian ini, yang menyebutkan bahwa usia bukan
merupakan faktor independen perilaku tes HIV,
melainkan dipengaruhi oleh variabel lain, seperti
pengetahuan, persepsi risiko, persepsi manfaat dan
keterlibatan suami.9
Berdasarkan tingkat pendidikan, lebih dari
50% responden yang memiliki riwayat pendidikan
SMA ke bawah memiliki perilaku tes HIV yang
baik, dibandingkan dengan responden dengan
pendidikan lebih tinggi. Penelitian ini sesuai
dengan penelitian sebelumnya yang menemukan
bahwa sebagian besar responden yang memiliki
pendidikan SMA kebawah juga memiliki persentase
tes HIV lebih tinggi.8 Hasil ini tidak sesuai dengan
penjelasan bahwa peningkatan riwayat pendidikan
akan meningkatkan kemampuan individu untuk
menerima informasi.10 Kemudian, hasil dalam
penelitian ini dapat dijelaskan oleh penelitian yang
dilakukan oleh Paoli, yang menjelaskan bahwa
penerimaan informasi pada ibu hamil tidak saja
dipengaruhi oleh tingkat pendidikan terakhir,
tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi mengenai
HIV. Selain itu, faktor intensitas dan beban kerja
yang lebih tinggi pada ibu hamil dengan pendidikan
tinggi juga memengaruhi kemampuan ibu hamil
untuk mengunjungi layanan kesehatan.11
Tingkat pendidikan berkaitan dengan tingkat
pengetahuan responden. Pada penelitian ini,
51% responden memiliki pengetahuan yang baik
mengenai tes HIV dan media penularan infeksi HIV.
Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan
oleh Nanik dan Meilani, yang menemukan bahwa
pengetahuan pada sebagian besar responden
ibu hamil sudah tergolong baik, tapi terdapat
beberapa hal krusial yang tidak diketahui oleh ibu
hamil, salah satunya adalah penularan HIV secara
vertikal dari ibu ke anak atau melalui persalinan.
Berdasarkan penelitian sebelumnya, menjelaskan
bahwa pengetahuan yang baik akan didapat melalui
pengalaman. Tanpa pengelaman mengenai HIV/
AIDS, meskipun dengan pengetahuan yang baik,
maka ibu hamil cenderung untuk tidak melakukan
pemeriksaan atau tes HIV.12 Selain itu, faktor lain
yang juga sering terlibat terhadap kemampuan
ibu hamil untuk melakukan tes HIV, terlepas dari
tingkat pengetahuannya yang tinggi, adalah faktor
hambatan dari suami atau keluarga yang kurang
mendukung dan persepsi bahwa dirinya tidak
mungkin tertular HIV.12-13
Pada analisis bivariat, ditemukan 4 variabel
potensial dari 9 variabel lainnya, yaitu tingkat
pendidikan, pengetahuan, usia kehamilan dan
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persepsi risiko. Pada analisa multivariat, dari
4 variabel potensial, hanya 1 variabel yang
menunjukkan asosiasi bermakna terhadap perilaku
tes HIV ibu hamil, yaitu persepsi risiko. Hasil
penelitian ini menunjukkan, bahwa peningkatan
persepsi risiko penularan dan infeksi HIV pada
ibu hamil, akan meningkatkan penerimaan ibu
hamil terhadap tes HIV. Hasil ini sesuai dengan
penelitian sebelumnya yang dilakukan di India,
yang mana terdapat 85% ibu hamil menyatakan
keberatan untuk melakukan tes HIV secara
sukarela karena rasa takut terhadap reaksi dan
stigma mengenai HIV.13 Kondisi ini mendorong
sebagian besar ibu hamil seakan-akan merasa
tidak memiliki risiko terhadap infeksi HIV. Selain
itu, hasil ini sejalan dengan teori Health Belief
Model yang menjelaskan, bahwa seseorang akan
melakukan tindakan pengobatan atau pencegahan
bila merasa terancam oleh penyakit yang dirasakan
lebih parah dibandingkan dengan penyakit yang
dirasakan lebih ringan, sehingga ketika individu
merasa memiliki risiko terinfeksi HIV lebih tinggi,
maka akan meningkatkan individu tersebut untuk
melakukan tes HIV.14

SIMPULAN
Persepsi risiko merupakan variabel yang memiliki
asosiasi independen terhadap perilaku tes HIV,
yang mana peningkatan persepsi risiko terhadap
HIV/AIDS, maka akan meningkatkan penerimaan
responden ibu hamil untuk melakukan tes HIV.
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan
dan kelemahan penelitian, salah satunya adalah
jumlah sampel yang terbatas, sehingga diperlukan
penelitian lebih lanjut dengan jumlah sampel yang
lebih besar untuk dapat melakukan generalisasi
pada populasi. Selain itu, perlu dipertimbangkan
variabel-variabel potensial lainnya yang berpotensi
menjadi cofounding penelitian, seperti dukungan
suami dan keluarga, pelayanan sarana dan prasarana puskesmas, akses geografis, dan ketersediaan
transportasi serta asuransi. Rekomendasi tersebut
diberikan dengan tujuan untuk mengurangi bias
pada hasil penelitian dan mengontrol kemungkinan
kehadiran faktor lain pada penelitian selanjutnya.
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