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Ringkasan

Sampai tahun 2011 organisasi kesehatan dunia (WHO) mencatat jumlah
penderita HIV/AIDS di seluruh dunia meningkat jumlahnya hingga mencapai 5,2
juta jiwa. Padahal pada tahun 2010 hanya 1,2 juta jiwa. Data Kementerian
Kesehatan (2011) menunjukkan dari 21.103 ibu hamil yang menjalani tes HIV,
534 (2,5%) di antaranya positif terinfeksi HIV. Prevalensi HIV pada populasi usia
15-49 tahun dan prevalensi HIV pada ibu hamil di Indonesia diperkirakan akan
meningkat. Jumlah kasus HIV dan AIDS diperkirakan akan meningkat dari
591.823 (2012) menjadi 785.821 (2016), dengan jumlah infeksi baru HIV yang
meningkat dari 71.879 (2012) menjadi 90.915 (2016). Sementara itu, jumlah
kematian terkait AIDS pada populasi 15-49 tahun akan meningkat hampir dua kali
lipat di tahun 2016.

Penularan HIV dari ibu ke anak cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
Salah satu cara penularan HIV yang cukup penting antara lain penularan dari ibu
ke janin, namun banyak ibu hamil yang tidak dapat kesempatan dan informasi
tentang HIV/AIDS dan layanan konseling. Oleh karena itu pemerintah telah
melakukan upaya untuk mencegah transmisi vertikal dengan melakukan program
Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA). Pada saat memeriksakan
kandungannya ke tenaga kesehatan disisipkan informasi tentang HIV/AIDS dan
penularannya. Setelah mendapat penyuluhan dan konseling tes HIV sukarela juga
dapat dilakukan atas persetujuan ibu.

Kerangka konseptual penelitian ini dibangun atas dasar teori perilaku yang
dikembangkan oleh Icek Azjen yaitu Theory of Planned Behaviour. Teori ini
menjelaskan bahwa Teori perilaku terencana (Theory of Planned Behavior) yang
dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein menjelaskan mengenai perilaku spesifik
dalam diri individu. Teori ini memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia
dalam konteks tertentu. Menurut Ajzen dan Fishbein, sikap dan kepribadian
seseorang berpengaruh terhadap perilaku tertentu hanya jika secara tidak langsung
dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan erat dengan perilaku.

Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan model Niat Ibu Hamil
melakukan Tes HIV dan Keputusan Pemberian ASI di Kota Balikpapan. Design
penelitian survey dengan rancangan cross sectional. Lokasi penelitian di Kota
Balikpapan. Penelitian dilakukan pada bulan September 2017 dengan populasinya
adalah ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya pada tenaga kesehatan yang
berada di Kota Balikpapan. Teknik sampling yang digunakan adalah multi stage
random sampling dengan unit samplingnya adalah pusat kesehatan masyarakat
(puskesmas). Sampel dipilih secara non probability sampling (consecutive
sampling) berjumlah 124 orang yang diambil berdasarkan perhitungan besar
sampel di setiap Puskesmas sebanyak 7 Puskesmas.

Penelitian ini menggunakan variabel eksogen dan endogen diantaranya
adalah Sikap, Dukungan (Suami, Petugas, Teman), Self Efficacy, Variabel



eksogen adalah Niat melakukan tes HIV dan keputusan Pemberian ASI sedangkan
variabel moderasi adalah Pengetahuan.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, analisis data dilakukan dengan
metode analisis jalur PLS (Partial Least Square). Berdasarkan hasil analisis
penelitian menunjukan : Sikap berpengaruh signifikan dan positif terhadap Niat
terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif sebesar 0,190 dengan nilai T-
Statistik sebesar 8.746 yang lebih besar dari t-tabel =1,96, Dukungan berpengaruh
signifikan dan positif terhadap Niat (0,284), Self Efficacy tidak berpengaruh
signifikan terhadap Niat (-0,010), Sikap berpengaruh signifikan dan positif
terhadap Keputusan Pemberian ASI (0,062), Dukungan berpengaruh signifikan
dan positif terhadap Tes HIV dan Keputusan Pemberian ASI (0,089), Self Efficacy
tidak berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pemberian ASI (-0,032), Niat
berpengaruh signifikan dan positif terhadap Keputusan Pemberian ASI (0,614),
Pengetahuan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Keputusan Pemberian
ASI (0,083), Interaksi Pengetahuan dan Niat berpengaruh signifikan dan positif
Keputusan Pemberian ASI (0,259).

Kesimpulan pada penelitian ini adalah Sikap, Dukungan mampu
meningkatkan Niat Melakukan Tes HIV. Niat mampu meningkatkan Keputusan
Pemberian ASI. Interaksi Pengetahuan dan Niat mampu meningkatkan Keputusan
Pemberian ASI.

Temuan baru dalam penelitian ini adalah 1) Niat merupakan merupakan
faktor dominan untuk melakukan Tes HIV dengan mendapatkan dukungan
petugas kesehatan sehingga dapat membantu mengurangi transmisi penyakit HIV
dari ibu ke janin.
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BAB I

1.1.Latar Belakang

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah virus golongan

Ribonucleat Acid (RNA) yang spesifik menyerang sistemkekebalan

tubuh/imunitas manusia dan menyebabkan Aqciured Immunodeficiency

Symndrome (AIDS). HIV positif adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV

dan tubuh telah membentuk antibodi (zat anti) terhadap virus.Mereka

berpotensi sebagai sumber penularan bagi orang lain. AIDS (Aqcuired

Immunodeficiency Syndrome/Sindroma Defisiensi Imun Akut/SIDA) adalah

kumpulan gejala klinis akibat penurunan sistem imun yang timbul akibat

infeksi HIV. AIDS sering bermanifestasi dengan munculnya berbagai

penyakit infeksi oportunistik, keganasan,gangguan metabolisme dan lainnya

(Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2008).

Sampai tahun 2011 organisasi kesehatan dunia (WHO) mencatat

jumlah penderitaHIV/AIDS di seluruh dunia meningkat jumlahnya hingga

mencapai 5,2 juta jiwa. Padahal pada tahun 2010 hanya 1,2 juta jiwa. Data

Kementerian Kesehatan tahun 2013 menunjukkan dari 21.103 ibu hamil yang

menjalani tes HIV, 534 (2,5%) di antaranya positif terinfeksi HIV

(Kementerian Kesehatan R I 2013). Hasil Pemodelan Matematika Epidemi

HIV Kementerian Kesehatan tahun 2012 menunjukkan prevalensi HIV pada

populasi usia 15-49 tahun dan prevalensi HIV pada ibu hamil di Indonesia

diperkirakan akan meningkat. Jumlah kasus HIV dan AIDS diperkirakan akan

meningkat dari 591.823 (2012) menjadi 785.821 (2016), dengan jumlah

infeksi baru HIV yang meningkat dari 71.879 (2012) menjadi 90.915 (2016).

Sementara itu, jumlah kematian terkait AIDS pada populasi 15-49 tahun akan

meningkat hampir dua kali lipat di tahun 2016.

Penularan HIV dari ibu ke anak cenderung meningkat dari tahun ke

tahun. Salah satu cara penularan HIV yang cukup penting antara lain

penularan dari ibu ke janin, namun banyak ibu hamil yang tidak dapat

kesempatan dan informasi tentang HIV/AIDS dan layanan konseling. Oleh

karena itu pemerintah telah melakukan upaya untuk mencegah transmisi



vertikal dengan melakukan program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke

Anak (PPIA). Padasaat memeriksakan kandungannya ke tenaga kesehatan

disisipkan informasi tentang HIV/AIDS dan penularannya. Setelah mendapat

penyuluhan dan konseling tes HIV sukarela juga dapat dilakukan atas

persetujuan ibu. Hal ini diperkuat oleh peraturan Menteri kesehatan:

GK/Menkes/001/I/2013 tentang LBUayanan Pencegahan Penularan HIV dari

Ibu ke Anak (PPIA) yang mengintegrasikan tes HIV dengan pelayanan KIA-

KB. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2015).

Penularan HIV dari ibu yang terinfeksi HIV ke bayinya cenderung

meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah perempuan HIV positif yang

tertular baik dari pasangan maupun akibat perilaku yang berisiko. Meskipun

angka prevalensi dan penularan HIV dari ibu ke bayi masih terbatas, jumlah

ibu hamil yang terinfeksi HIV cenderung meningkat. Prevalensi HIV pada ibu

hamil diproyeksikan meningkat dari 0,38% (2012) menjadi 0,49% (2016), dan

jumlah ibu hamil HIV positif yang memerlukan layanan PPIA juga akan

meningkat dari 13.189 orang pada tahun 2012 menjadi 16.191 orang pada

tahun 2016 (Kementerian kesehatan R I 2013)

Dari uraian diatas sebagai latar belakang maka peneliti tertarik

melakukan penelitian untuk mengetahui Niat Ibu Hamil melakukan Tes HIV

dan Keputusan Pemberian ASI di Kota Balikpapan

1.2.Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah model Niat

Ibu Hamil dalam melakukan Tes HIV dan Keputusan Pemberian ASI di Kota

Balikpapan?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan umum dari penelitian

ini yaitu menemukan model Niat Ibu Hamil melakukan Tes HIV dan

Keputusan Pemberian ASI di Kota Balikpapan



2. Tujuan khusus

1) Menganalisis hubungan sikap, dukungan dan self efficacy dengan niat

melakukan tes HIV di kota Balikpapan

2) Menganalisis hubungan niat melakukan tes HIV dan keputusan

pemberian ASI di kota Balikpapan

3) Menganalisis hubungan sikap, dukungan dan self efficacy ibu hamil

dengan pemberian ASI di kota Balikpapan

4) Menganalisis hubungan tingkat pengetahuan dan niat dengan

keputusan pemberian ASI

1.4.Luaran Penelitian

Penelitian ini akan menghasilkan suatu temuan mengenai model Niat

Ibu Hamil melakukan Tes HIV dan Keputusan Pemberian ASI di Kota

Balikpapan serta modul promosi tentang HIV pada ibu hamil dan publikasi

ilmiah skala nasional atau internatsional.

1.5.Urgensi penelitian

Tingginya angka penderita HIV/AIDS dewasa ini khususnya pada usia

reproduksi dan anak-anak mengalami infeksi prenatal dari ibunya, maka

penelitian ini sangat membantu ibu dengan penderita HIV untuk memutuskan

memberikan ASI atau tidak dan meningkatkan minat ibu untuk melakukan

pemeriksaan tes HIV dalam setiap kehamilannya.

1.6.Manfaat Penelitian

1.6.1. Memberikan manfaat pada ibu hamil berupa peningkatan pengetahuan

tentang penyakit HIV/AIDS dan peningkatan pengetahuan tentang

manfaat ASI serta dapat membuat keputusan untuk memberikan ASI atau

tidak jika mengidap penyakit HIV/AIDS.

1.6.2. Memberikan manfaat dan pengetahuan pada mahasiswa diploma III

Kebidanan sebagai aplikasi mata kuliah Asuhan kebidanan Kehamilan,

persalinan dan Nifas serta pada Bayi Baru lahir berupa peningkatan

pengetahuan tentang penyakit HIV/AIDS dan peningkatan pengetahuan



tentang manfaat ASI serta dapat membuat keputusan untuk memberikan

ASI atau tidak jika mengidap penyakit HIV/AIDS.

1.6.3. Terwujudnya hasil penelitian pengembangan ilmu dan teknologi di bidang

kesehatan yang terintegrasi dan berkelanjutan serta aplikasinya untuk

meningkatka kesehatan masyarakat

1.6.4. Terwujudnya hasil penelitian yang unggul agar berpotensi untuk

mendapatkan hak paten

1.6.5. Membantu pemerintah daerah untuk mencarikan solusi dalam

permasalahan yang dialami oleh masyarakat dibidang kesehatan terutama

substansi kebidanan



BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1. HIV/AIDS

1. Pengertian HIV/AIDS

HIV (Human Immuno–Devesiensi) adalah virus yang hanya

hidup dalam tubuh manusia, yang dapat merusak daya kekebalan

tubuh manusia.

AIDS (Acguired Immuno–Deviensi Syndromer) adalah kumpulan

gejala menurunnya gejala kekebalan tubuh terhadap serangan

penyakit dari luar.

2. Bahaya AIDS

Orang yang telah mengidap virus AIDS akan menjadi

pembawa dan penular AIDS selama hidupnya, walaupun tidak

merasa sakit dan tampak sehat. AIDS juga dikatakan penyakit yang

berbahaya karena sampai saat ini belum ada obat atau vaksin yang

bisa mencegah virus AIDS. Selain itu orang terinfeksi virus AIDS

akan merasakan tekanan mental dan penderitaan batin karena

sebagian besar orang di sekitarnya akan mengucilkan atau

menjauhinya. Dan penderitaan itu akan bertambah lagi akibat

tingginya biaya pengobatan. Bahaya AIDS yang lain adalah

menurunnya sistim kekebalan tubuh. Sehingga serangan penyakit

yang biasanya tidak berbahaya pun akan menyebabkan sakit atau

bahkan meninggal.

3. Penyebaran dan Tanda-tanda Terserang HIV/AIDS.

HIV tidak ditularkan atau disebarkan melalui hubungan sosial

yang biasa seperti jabatan tangan, bersentuhan, berciuman biasa,

berpelukan, penggunaan peralatan makan dan minum, gigitan

nyamuk, kolam renang, penggunaan kamar mandi atau WC/Jamban

yang sama atau tinggal serumah bersama Orang Dengan HIV/AIDS

(ODHA). ODHA yaitu pengidap HIV atau AIDS. Sedangkan



OHIDA (Orang hidup dengan HIV atau AIDS) yakni keluarga (anak,

istri, suami, ayah, ibu) atau teman-teman pengidap HIV atau AIDS.

Lebih dari 80% infeksi HIV diderita oleh kelompok usia

produktif terutama laki-laki, tetapi proporsi penderita HIV

perempuan cenderung meningkat. Infeksi pada bayi dan anak, 90 %

terjadi dari Ibu pengidap HIV. Hingga beberapa tahun, seorang

pengidap HIV tidak menunjukkan gejala-gejala klinis tertular HIV,

namun demikian orang tersebut dapat menularkan kepada orang lain.

Setelah itu, AIDS mulai berkembang dan menunjukkan tanda-tanda

atau gejala-gejala.

Tanda-tanda klinis penderita AIDS :

1. Berat badan menurun lebih dari 10 % dalam 1 bulan.

2. Diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan

3. Demam berkepanjangan lebih dari1 bulan

4. Penurunan kesadaran dan gangguan-gangguan neurologis

5. Dimensia/HIV ensefalopati

Gejala minor :

1. Batuk menetap lebih dari 1 bulan

2. Dermatitis generalisata yang gatal

3. Adanya Herpes zoster multisegmental dan berulang

4. Infeksi jamur berulang pada alat kelamin wanita

HIV dan AIDS dapat menyerang siapa saja. Namun pada

kelompok rawan mempunyai risiko besar tertular HIV penyebab

AIDS, yaitu :

1. Orang yang berperilaku seksual dengan berganti-ganti pasangan

tanpa menggunakan kondom

2. Pengguna narkoba suntik yang menggunakan jarum suntik secara

bersama-sama

3. Pasangan seksual pengguna narkoba suntik

4. Bayi yang ibunya positif HIV

Para ahli menjelaskan bahwa Tanda dan Gejala Penyakit

AIDS seseorang yang terkena virus HIV pada awal permulaan



umumnya tidak memberikan tanda dan gejala yang khas, penderita

hanya mengalami demam selama 3 sampai 6 minggu tergantung

daya tahan tubuh saat mendapat kontak virus HIV tersebut. Setelah

kondisi membaik, orang yang terkena virus HIV akan tetap sehat

dalam beberapa tahun dan perlahan kekebelan tubuhnya

menurun/lemah hingga jatuh sakit karena serangan demam yang

berulang. Satu cara untuk mendapat kepastian adalah dengan

menjalani Uji Antibodi HIV terutamanya jika seseorang merasa telah

melakukan aktivitas yang berisiko terkena virus HIV.

4. Cara Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS

a. Cara pencegahan:

1) Hindarkan hubungan seksual diluar nikah. Usahakan hanya

berhubungan dengan satu orang pasangan seksual, tidak

berhubungan dengan orang lain.

2) Pergunakan kondom bagi resiko tinggi apabila melakukan

hubungan seksual.

3) Ibu yang darahnya telah diperiksa dan ternyata mengandung

virus, hendaknya jangan hamil. Karena akan memindahkan

virus AIDS pada janinnya.

4) Kelompok resiko tinggi di anjurkan untuk menjadi donor

darah.

5) Penggunaan jarum suntik dan alat lainnya ( akupuntur, tato,

tindik ) harus dijamin sterilisasinya.

5. Transmisi HIV dan menyusui

Transmisi HIV bisa terjadi selama kehamilan, melahirkan,

atau melalui menyusui. Cara terbaik untuk mencegah penularan

adalah pencegahan infeksi HIV secara umum, terutama pada ibu

hamil dan mencegah kehamilan tidak terencana pada ibu dengan

HIV positif. Jika wanita dengan HIV positif hamil, ia harus diberi

pelayanan yang meliputi pencegahan dengan obat ARV (dan

pengobatan jika ada indikasi klinis), praktek obstetrik yang lebih



aman, dan konseling serta dukungan tentang pemberian makanan

bayi.

Terdapat bukti bahwa risiko tambahan terhadap penularan

HIV melalui pemberian ASI antara 5–20%. HIV dapat ditularkan

melalui ASI selama proses laktasi, sehingga tingkat infeksi pada bayi

yang menyusu meningkat seiring dengan lamanya menyusu.Tunda

konseling tentang penularan HIV sampai keadaan anak stabil. Jika

telah dibuat keputusan untuk melanjutkan pemberian ASI karena

anak sudah terinfeksi, pilihan tentang pemberian makan pada bayi

harus didiskusikan untuk kehamilan berikutnya. Hal ini harus

dilakukan oleh konselor yang terlatih dan berpengalaman.

 Jika anak diketahui terinfeksi HIV dan sedang mendapat ASI,

semangati ibu untuk melanjutkan menyusui.

 Jika ibu diketahui HIV positif dan status HIV anak tidak

diketahui, harus dilakukan konseling bagi ibu mengenai

keuntungan dari menyusui dan begitu juga tentang risiko

penularan HIV melalui pemberian ASI. Jika susu pengganti

dapat diterima, layak diberikan, mampu dibeli, berkelanjutan dan

aman (Acceptable, Feasible, Affordable, Sustainable and Safe =

AFASS), dapat direkomendasikan untuk tidak melanjutkan

pemberian ASI. Sebaliknya, pemberian ASI eksklusif harus

diberikan jika anak berumur < 6 bulan dan menyusui harus

dihentikan segera setelah kondisi di atas terpenuhi.

 Bayi yang dilahirkan dari ibu yang HIV positif yang terbebas

dari infeksi perinatal, mempunyai risiko yang lebih rendah untuk

mendapat HIV jika tidak mendapat ASI. Walaupun demikian,

risiko kematian akan meningkat jika tidak mendapat ASI pada

situasi yang tidak menjamin ketersediaan susu formula (yang

dipersiapkan dengan aman dan memenuhi kecukupan gizi).

 Konseling harus dilakukan oleh konselor yang terlatih dan

berpengalaman. Mintalah nasihat dari orang lokal yang

berpengalaman dalam konseling sehingga setiap nasihat yang



diberikan selalu konsisten dengan nasihat yang bakal diperoleh

ibu dari konselor profesional pada tahap selanjutnya.

 Jika ibu menentukan untuk memberi susu formula, beri konseling

pada ibu tentang cara pemberian yang benar dan peragakan cara

penyiapan yang aman.

6. Penularan HIV dari ibu ke anak

Sebanyak 90% penularan pada anak berumur < 13 tahun

terjadi pada saat perinatal, artinya terjadi selama dalam kandungan,

selama proses kelahiran dan sesudah kelahiran. Pembuktian

menunjukkan penularan dapat terjadi melalui plasenta, meskipun

plasenta tidak dapat ditembus oleh sel-sel ibu yang terinfeksi HIV,

akan tetapi virus HIV yang bebas masih dapat menembus pertahanan

plasenta. Proses kelahiran merupakan porsi terbesar terjadinya

penularan karena selama proses tersebut ada kemungkinan bayi

menelan cairan yang terdapat di jalan lahir; perlukaan akibat gesekan

sehingga memungkinkan terdapatnya luka terbuka di kulit kepala

bayi dan meningkatkan risiko bersinggungan dengan cairan tubuh

ibu. Sedangkan penularan pasca lahir yang paling mungkin adalah

melalui pemberian ASI mengingat di ASI dapat ditemukan virus

bebas, atau sel limfosit CD4 yang sudah terinfeksi oleh virus HIV.

2.2. Teori Perilaku Berencana (Theory of Planned Behaviour)

Theory of Planned Behaviour adalah pengembangan dari Theory

Reasoned Action (1975) yang keduanya dikembangkan oleh Icek Azjen.

MenurutTheory Reasoned Action seseorang akan berperilaku tertentu

yang didasari oleh niat melakukan perilaku tersebut dan niat ini

dipengaruhi oleh norma subjektif dan sikap. Sikap individu terhadap

suatu perilaku berasal dari keyakinan sedangkan norma subjektif berasal

dari keyakinan normatif (Wahyono 2013)

Teori perilaku terencana (theory of planned behavior) yang

dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein menjelaskan mengenai perilaku

spesifik dalam diri individu. Teori ini memprediksi dan menjelaskan

perilaku manusia dalam konteks tertentu. Menurut Ajzen dan Fishbein,



sikap dan kepribadian seseorang berpengaruh terhadap perilaku tertentu

hanya jika secara tidak langsung dipengaruhi oleh beberapa faktor yang

berkaitan erat dengan perilaku (Ajzen, 1991:2 dalam Kurniasari,

2005:15).

Faktor utama dari suatu perilaku yang ditampilkan individu

adalah intensi untuk menampilkan perilaku tertentu (Ajzen, 1991:6

dalam Kurniasari, 2005:16). Intensi diasumsikan sebagai faktor

motivasional yang mempengaruhi perilaku. Intensi merupakan indikasi

seberapa keras seseorang berusaha atau seberapa banyak usaha yang

dilakukan untuk menampilkan suatu perilaku. Jadi, semakin keras intensi

seseorang untuk terlibat dalam suatu perilaku, semakin besar

kecenderungan dia untuk benar-benar melakukan perilaku tersebut.

Intensi untuk berperilaku dapat menjadi perilaku sebenarnya jika

perilaku tersebut ada di bawah kontrol individu. Individu memiliki

pilihan untuk memutuskan menampilkan perilaku tertentu atau tidak

sama sekali (Ajzen, 1991:6 dalam Kurniasari, 2005:16). Seberapa jauh

individu akan menampilkan perilaku, tergantung pada faktor-faktor non

motivasional. Salah satu contoh dari faktor non motivasional adalah

ketersediaan kesempatan dan sumber yang dimiliki (misalnya uang,

waktu, dan bantuan dari pihak lain). Faktor-faktor ini mencerminkan

kontrol aktual terhadap perilaku. Jika kesempatan dan sumber-sumber

yang dimiliki tersedia dan terdapat intense untuk menampilkan perilaku,

maka kemungkinan perilaku itu muncul sangat besar. Dengan kata lain,

suatu perilaku akan muncul jika terdapat motivasi (intensi) dan

kemampuan (kontrol perilaku).

Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu (1)

sikap (attitude), (2) norma subjektif (subjective norm) dan (3) persepsi

kontrol keperilakuan (perceived behavior control).



Apabila TPB digambarkan dalam sebuah bagan adalah sebagai

berikut:

2.3. Niat

Niat dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan maksud dan tujuan

perbuatan atau kehendak (keinginan dalam hati) akan melakukan sesuatu.

Niat juga bisa dikatakan sebagai kecenderungan seseorang untuk memilih,

melakukan atau tidak melakukan perilaku. Menurut Fishbein dan Azjen

(1991) niat berperilaku dapat memprediksi tentang bagaimana seseorang

bertingkah laku dalam situasi tertentu. Niat untuk melakukan sesuatu akan

muncul apabila adanya sikap yang positif, dukungan norma subjektif dan

kemampuan diri. Sebuah perilaku cenderung akan dilakukan apabila

individu mempunyai dasar pengetahuan dan berkomitmen untuk

melakukan perilaku tersebut.

Azjen (1991) mengatakan setiap individu memiliki pilihan untuk

mengambil keputusan untuk berperilaku tertentu tergantung seberapa jauh

individu akan menampilkan perilaku dimana hal tersebut dipengaruhi oleh

kesempatan, waktu, uang, dan bantuan dari pihak lain.



2.4. Pengetahuan

Menurut Bloom, 1968 (dalam Notoatmodjo, 2005) pengetahuan

yang tercakup dalam domain kognitif ini mempunyai 6 tingkatan, yaitu:

Tahu (know), Memahami (comprehension), Aplikasi (application),

Analisis, (analysis), Sintesis (synthesis), Evaluasi (evaluation).

Pengetahuan yang benar tentang HIV/AIDS dapat menjadi

pedoman untuk melakukan tindakan pencegahan yang benar agar tidak

tertular oleh HIV/IDS. Pengetahuan menjadi faktor predisposisi karena

dapat mempermudah untuk terjadinya perubahan perilaku dalam

mengatasi masalah kesehatan.

Tim kerja WHO (1989) menganalisis bahwa seseorang berperilaku

karena adanya alasan dalam bentuk pemikiran dan perasaan yaitu

pengetahuan (Notoatmodjo, 2005). Penelitian Susanti (2002) kurangnya

pengetahuan responden menjadi alasan datang dengan kanker serviks

pada stadium lanjut karena tidak adanya yang memberikan informasi.

Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Sakanti (2007)

sekitar 74,5% responden telah memiliki pengetahuan yang baik tentang

kanker leher rahim dan 97,0% responden yang pengetahuannya kurang,

sama-sama tidak melakukan pemeriksaan pap smear.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian survey, dengan rancangan

cross sectional study, untuk mempelajari hubungan dan paparan dengan

cara mengamati informasi status paparan dan pola pencarian pengobatan

diukur dalam waktu atau periode yang sama.

3.2.Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur,

pada bulan Mei – Juni 2017

3.3.Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang berada

di kota Balikpapan periode tahun 2016-2017 berjumlah 1425 orang

3.3.2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang datang untuk

memeriksakan kehamilannya yang berada di kota Balikpapan.

Sampel yang diambil memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi.

Kriteria inklusi :

 Semua ibu hamil.

 Berdomisili di kota Balikpapan

 Menyatakan bersedia menjadi responden

Kriteria eksklusi :

 Pendatang, tidak melakukan pemeriksaan antenatal di kota

Balikpapan

 Wanita yang tidak bisa baca tulis.

3.4.Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara sampel acak bertingkat

(Multistage Random Sampling) dengan langkah sebagai berikut:

1. Tahap pertama

Melakukan random terhadap kecamatan yang ada di Kota

Balikpapan yang berjumlah sebanyak enam kecamatan dengan



mengambil sebanyak 3 kecamatan yang dilakukan secara acak. Hasil

yang didapat adalah Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan

Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Barat.

2. Tahap kedua

Melakukan penarikan sejumlah puskesmas dari 3 kecamatan

yang terpilih sebanyak masing-masing 50% dari 3 kelurahan dilakukan

secara acak. Puskesmas yang didapat pada Kecamatan Balikpapan

Timur adalah Pkm Lamaru dan Pkm Teritip. Kecamatan Balikpapan

Utara adalah Pkm Karang joang dan Pkm Muara Rapak. Kecamatan

Balikpapan Barat adalah Pkm Sidomulyo, Pkm Baru Ulu dan Pkm Baru

Ilir.

3. Tahap ketiga

Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan perhitungan rumus

uji hipotesa beda dua proporsi dengan asumsi penelitian sebelumnya

bahwa proporsi niat ibu hamil untuk tes HIV sebesar 50% dan proporsi

niat ibu hamil tidak mau melakukan tes HIV sebesar 30% dengan

tingkat kepercayaan 95% dan kekuatan uji 90% sebagai berikut :

Keterangan :

n = Jumlah sampel minimal yang dibutuhkan = 124 orang

Z1-α/2 = Nilai distribusi normal baku pada α tertentu 5%

Z 1-β = Kekuatan Uji 90%

P 1 = Proporsi niat ibu hamil melakukan tes HIV 50% (Sari, 2014)

P 2 = proporsi ibu hamil yang tidak berniat untuk melakukan tes HIV

30 % (Anggraini, 2015)



Kerangka sampling Puskesmas yang terpilih diambil secara proporsional dapat

dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Jumlah Kecamatan, Puskesmas, jumlah kunjungan ibu hamil per bulan
dan jumlah sampel.

No Kecamatan P K M Hasil PKM Jumlah ibu
hamil/bulan

Jumlah
Sampel

1 Balikpapan
Timur

1. Teritip Pkm. Teritip 50 18

2. Manggar Baru
3. Lamaru Pkm. Lamaru 40 14
4. Manggar

2 Balikpapan
Selatan

1. Damai

2. Klandasan Ilir
3. Sepinggan Baru
4. Prapatan
5. Telaga Sari
6. Gn Bahagia

3 Balikpapan
Tengah

1. Gn. Sari ilir

2. Karang Jati
3. Mekar Sari
4. Karang Rejo
5. Sumber Rejo

4 Balikpapan
Utara

1. Gn. Samarinda

2. Muara Rapak Muara Rapak 60 22
3. Batu Ampar
4. Karang Joang KarangJoang 45 16

5 Balikpapan
Barat

1. Baru Ilir

2. Sidomulyo Sidomulyo 40 14
3. Margomulyo
4. Baru Tengah
5. Baru Ulu Baru Ulu 60 22
6. Kariangau Kariangau 48 18

Total 7 PKM 427 124

Sumber : (Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim 2014)



3.5.Kerangka Teori penelitian

Theory of Planned Behavior/TPB digunakan sebagai model dan

kerangka teori untukmeneliti hubungan variabel-variabel anteseden

terhadap niat ibu hamil dalam menentukan keinginannya untuk melakukan

Tes HIV dan memutuskan untuk pemberian ASI. Niat (intentions)

merupakan indikasi seberapa keras ibu hamil bersedia untuk mencoba

berbagai upaya merencanakan melakukan tes HIV.

Penelitian ini mengacu pada model TPB tersebut, dengan

menambahkan variabel dukungan, budaya dan self efficacy yang

mempengaruhi niat untuk melakukan tes HIV. Seseorangbertindak atau

berperilaku sesuai dengan niat merekadan persepsi kontrol atas perilaku,

sementara niat pada gilirannya dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku,

norma subjektif yaitu dukungan yang ada disekelilingnya, dan persepsi

kontrol perilaku seperti budaya yang dianutnya dan keyakinannya.

Pada ibu hamil, HIV bukan hanya merupakan ancaman bagi

keselamatan jiwa ibu, tetapi juga merupakan ancaman bagi anak yang

dikandungnya karena penularan yang terjadi dari ibu ke bayinya. Lebih

dari 90% kasus anak HIV, mendapatkan infeksi dengan cara penularan

dari ibu ke anak/mother to child transmission (MTCT).

Niat ibu hamil untuk melakukan tes HIV cenderung positif, namun

niat tersebut bukan karena pengetahuan yang baik tentang HIV/AIDS,

melainkan karena biayanya gratis, demi kesehatan janin di dalam

kandungan dan karena dianjurkan oleh bidan. Pengetahuan ibu hamil yang

rendah tentang HIV/AIDS cenderung mengakibatkan stigma (anggapan

buruk) tentang HIV/AIDS yang sulit dihapus hal ini dapat menghambat

niat ibu hamil untuk melakukan tes HIV. Untuk penjelasan lebih lanjut

dapat dilihat pada kerangka konsep dibawah ini.



3.6.Kerangka Konsep

Berdasarkan kerangka teori maka kerangka konsep yang digunakan

seperti terlihat pada gambar berikut ini :

Variabel Independen Variabel Dependen

Gambar : Kerangka Konsep Penelitian

3.7.Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif dan analitik.

1. Deskriptif

Analisis dengan menggunakan distribusi frekuensi untuk

menghitung frekuensi atau jumlah dan persentase dari aspek yang

diukur seperti fakor sikap, dukungan, budaya, self efficacy,

pengetahuan, niat tes HIV dan keputusan pemberian ASI

2. Analisis Hubungan Antar Variabel

Untuk menguji model dan hipotesis yang diusulkan dalam

penelitian ini dengan melihat pada kuatnya hubungan antara

variabel yang dinyatakan dalam koefisien korelasi. Nilai korelasi

positif terbesar = 1 dan koefisien negative terbesar = -1, sedangkan

yang terkecil adalah = 0. Jika terdapat koefisien korelasi = 1 atau =

-1 maka hubungan tersebut sempurna.

Sikap

- Dukungan
(suami, petugas,
teman)

- Self Efficacy

Niat melakukan
tes HIV

Keputusan pembe
rian ASI

Pengetahuan



Analisis yang digunakan adalah menggunakan persamaan

struktural yang disebut dengan Partial Least Square (PLS). PLS

merupakan analisis yang tidak mengasumsikan data harus dengan

pengukuran skala tertentu, sampel kecil, dan juga dapat digunakan

konfirmasi teori (Ghozali 2008)

3. Analisis PLS (Partial Least Square)

1) Uji Validitas dan Reliabilitas pada Variabel Laten

Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan PLS

(Partial Least Square). Setelah pengolahan data, dilakukan

analisis hasil dengan mengevaluasi model persamaan struktural,

yaitu analisis model pengukuran (outer model) untuk

mengetahui hubungan antara variabel laten dengan

indikatornya yang disebut juga dengan measurement model

dan analisis struktural model (inner model) yang

menggambarkan hubungan antar variabel laten yang digunakan

untuk menguji hubungan antar variabel laten (uji hipotesa).

Analisis outer model digunakan untuk menguji

validitas dan reliabilitas dari daftar pertanyaan atau kuesioner

yang digunakan, sehingga diperoleh data yang valid dan

reliabel. Validitas diukur dengan convergent dan discriminant

validity. Suatu kuesioner dikatakan valid jika mampu untuk

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur kuesioner tersebut.

Menurut (Ghozali 2008), suatu indikator dianggap valid jika

memiliki nilai korelasi di atas 0,5 dengan melihat faktor

loading, sedangkan reliabilitas diukur dengan composite

reliability.

Kuesioner dikatakan handal atau reliabel jika jawaban

seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari

waktu ke waktu. Kriteria reliabilitas dapat dilakukan dengan

dua cara pertama melihat nilai dari composite reliability. Jika

nilainya lebih besar dari 0,7, maka dinyatakan reliabel. Kedua,



dengan melihat Avarage Variance Extracted (AVE), jika nilai

lebih besar dari 0,5, maka dinyatakan reliabel.

2) Convergent Validity

Uji model pengukuran melalui loading factor dilakukan

untuk mengetahui validitas indikator dengan melihat

convergent validity indikator-indikator yang ada di dalam

model. Setiap indikator dalam model harus memenuhi

convergent validity yang memiliki nilai > 0,5. Apabila setiap

indikator sudah memiliki nilai loading factor> 0,5, maka

langkah evaluasi dapat dilanjutkan.

3) Analisis Inner Model

Analisis inner model digunakan untuk menguji

hubungan antar variabel laten (uji hipotesis), yaitu antara

konstruk: 1) faktor pengetahuan terhadap niat melakukan tes

HIV, 2) sikap terhadap niat melakukan tes HIV, 3) dukungan

keluarga terhadap niat melakukan tes HIV, self efficacy

terhadap niat melakukan tes HIV, niat melakukan tes

HIVterhadap keputusan pemberian ASI, dan faktor

pengetahuan, sikap, dukungan keluarga dan self efficacy

terhadap keputusan pemberian ASI. Pengujian dilakukan

dengan melihat nilai t, jika t-hitung lebih besar dibanding t-

tabel (alpha 5% = 1,96) maka hipotesis (H1) diterima dan H0

ditolak yang artinya significan.



3.8. Definisi Operasional
No Variabel Definisi Operasional Alat ukur Skala ukur Skala

analisis
1 Sikap Pendapat atau penilaian ibu

hamil terhadap tes HIV
Kuesioner Rasio Analisis

jalur
2 Dukungan Dukungan orang-orang

terdekat dari ibu hamil
seperti keluarga, orang tua,
suami, teman terhadap
layanan Tes HIV

Kuesioner Ordinal :
1. mendukung
2. tidak mendu
kung

Analisis
jalur

3 Self
Efficacy

Keyakinan akan
kemampuan ibu hamil
untuk melakukan tes HIV

Kuesioner Rasio Analisis
jalur

4 Niat Tes
HIV

Keinginan/kecenderungan
ibu hamil untuk
memanfaatkan layanan tes
HIV dengan pemeriksaan
darah untuk mengetahui
hasil tes HIV

Kuesioner Ordinal :
1. Tinggi
2. Rendah

Analisis
jalur

5 Keputusan
pemberian
ASI

Keputusan ibu hamil untuk
memberikan ASI setelah
mengetahui tentang HIV

Kuesioner Ordinal :
1. Memberikan
2. Tidak

Analisis
jalur

6 Pengetahuan Segala yang diketahui ibu
hamil tentang HIV

Kuesioner Ordinal :
1. Tinggi
2. Rendah

Analisis
jalur

3.9.Hipotesa Penelitian

1. Ada hubungan sikap, dukungan (suami, petugas, teman), dan self

efficacy terhadap niat ibu hamil melakukan tes HIV di Kota

Balikpapan

2. Ada hubungan niat ibu hamil terhadap tes HIV dan keputusan

pemberian ASI di Kota Balikpapan

3. Ada hubungan sikap, dukungan (suami, petugas, teman), dan self

efficacy dengan keputusan pemberian ASI di Kota Balikpapan.

4. Ada hubungan tingkat pengetahuan terhadap niat ibu hamil dan

keputusan pemberian ASI



3.10. Pertimbangan Etik

Penelitian ini diajukan ke komisi etik untuk mendapatkan kelaikan

etika penelitian. Upaya yang dilakukan peneliti agar aspek etik pada

subjek penelitian terjaga adalah dengan memberikan Informed Concent

terlebih dahulu sebelum subjek berpartisipasi. Dalam Informed Concent

calon responden memperoleh gambaran dan tujuan penelitian, penjelasan

prosedur, ketidak nyaman dan risiko yang mungkin terjadi, keuntungan,

kerahasiaan, tentang pemutusan dan penolakan berpartisipasi serta hak dan

keluhan subjek.

Partisipasi subjek dalam penelitian ini bersifat sukarela dan ketika

subjek menolak berpartisipasi dalam penelitian maka tidak ada pengaruh

terhadap haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam

penelitian ini juga mengutamakan kerahasiaan identitas subjek meskipun

hasil penelitian ini kemungkinan akan dibagi dengan orang lain dan

mungkin dipublikasikan dalam laporan ilmiah, namun kenyataan bahwa

identitas subjek yang terlibat dalam penelitian ini tetap dirahasiakan.



BAB IV

BIAYA DAN JADUAL PENELITIAN

4.2. Jadual Penelitian

FEB MAR APR MEI JN/
JL

AGS SEP OKT NOV DES

A
B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Keterangan:
A. Pembuatan dan Seleksi Proposal
B. Revieu dan Seleksi Proposal
C. Pengumuman Hasil Seleksi Proposal
D. Uji Etik Penelitian
E. Ujicoba Pedoman/Kuesioner Penelitian
F. Perbaikan Pedoman/Kuesioner
G. Pengumpulan Data
H. Pengolahan dan Analisis Data
I. Pembuatan Draft Laporan Hasil Penelitian
J. Presentasi Hasil Penelitian
K. Perbaikan Laporan Hasil Penelitian



4.1. Biaya Penelitian

1. Peralatan Penunjang
Material Justifikasi Kuantitas Harga p) Harga (Rp)
Etika Clearen Uji Etik 1 x 300.000 300.000

Sub Total (Rp) 300.000
2. Bahan Habis Pakai
Material Justifikasi Kuantitas Harga (Rp) Biaya (Rp)
Pembelian
ATK

Kertas kerja
Ball poin
Tinta printer
Map, amplop dll

1 x 1.000.000 1. 000.000

Kuesioner Penggandaan kuesio
ner dan PSP

124 x 7 200 173.600

Sub Total (Rp) 1.173.600
3. Perjalanan
Materi Justifikasi Kuantitas Harga (Rp) Biaya (Rp)
Perjalanan - Tiket PP,

ransportasi
lokal peneliti 2 ke
Balikpapan (3 hari)
- Uang harian
- Hotel

1 x 2.500.000 2.500.000

Transportasi peneliti 7 x 6 x 2 110.000 9.240.000

Transportasi perijinan 8 x 2 110.000 1.760.000
Penggantian transpor
tasi subjek penelitian

124 50.000 6.200.00

Sub Total (Rp) 21.160.000
4. Lain-lain
Materi Justifikasi Kuantitas Harga (Rp) Biaya (Rp)
Lain-lain :
Pengolahan
data, pem
buatan lapo
ran dan semi
nar hasil

Penggandaan laporan
akhir
Jilid

16 x 75
16 x

175
30.000

210.000
480.000

Penggandaan proposal
Jilid proposal
Penggandaan hasil
untuk presentasi
Jilid naskah hasil untuk
presentasi
Pembuatan Modul

3 x 20
3 x
3 x 60

3 x

1 x

175
30.000
175

30.000

500.000

10.500
90.000
31.500

90.000

500.000



Seminar :
- Transportasi ke
Direktorat (proposal)
- Transportasi ke
Direktorat (hasil)
- Konsumsi rapat
peneliti (penyusunan
proposal, seminar
proposal, pengum
pulan data, pengola
han hasil.
- Konsumsi seminar
Proposal

- Konsumsi seminar
hasil
- Pembuatan poster

2 x 2 org

2 x 2 org

5 x 2

1 x 20

1 x 20

1 lb

450.000

450.000

35.000

35.000

35.000

250.000

1.800.000

1.800.000

350.000

700.000

700.000

250.000
Penerbitan jurnal
Biaya analisis SEM

1x
1 x

6.000.000
6.000.000

6.000.000
6.000.000

Sub Total 12.820.000
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN (Rp) 38.203.000 ,-

4.3. Road MapPenelitian



No Bidang Unggulan Proses
1 Kebidanan :

Penanganan wanita hamil yang
memeriksakan dirinya terhadap
VCT HIV/AIDS.

Didapatnya Model Niat Ibu Hamil Untuk
Tes HIV dan Keputusan Pemberian ASI.

2 Tujuan a. Terwujudnyan hasil-hasil penelitian
pengembangan ilmu dan teknologi di
bidang kesehatan yang terintegasi
dan berkelanjutan serta aplikasinya
untuk meningkatkan kesehatan
masyarakat.

b. Terwujudnya hasil penelitian yang
unggul agar berpotensi untuk
mendapatkan hak paten

c. Membantu pemerintah daerah untuk
mencarikan solusi dalam
permasalahan yang dialami oleh
masyarakat dibidang kesehatan
terutama substansi kebidanan.

3 Permasalahan Semakin banyak permasalahan dibidang
kesehatan yang tidak hanya dapat diobati
dengan pendekatan modern tetapi dapat juga
dihindari atau dilakukan pencegahan dengan
upaya preventif; salah satu pendekatannya
melalui skrining 14 T yaitu pemeriksaan
atau tes HIV untuk memutus mata rantai
penularan HIV dari ibu ke janin. Sementara
itu banyak ibu hamil yang memeriksakan
kehamilannya ke tenaga kesehatan tidak
mendapat konseling atau VCT HIV
sehingga membutuhkan eksploitasi apa saja
yang menyebabkan dan diperlukannya
penelitian lebih lanjut.

4 Sumber daya :
SDM Staf pengajar (dosen) Poltekkes Kemenkes

Kaltim dan Staf pengajar (dosen Poltekkes
Banjarmasin (S3 dan S2)

SDA Lokasi penelitian di Kota Balikpapan dan
Banjarmasin.

Sumber Dana Sumber dana dari DIPA Poltekkes
Kemenkes Kaltim sebesar Rp. 50.000.000,-

5 Market Trend Penelitian Sosial



6 Design Sistem Penelitian ini menggunakan desain
penelitian lapangan yang menerapkan
penelitian dasar dibidang kesehatan yaitu :

- Design cross sectional
- Multi Stage Random Sampling

Tecknic.
- Unit Sampling adalah Puskesmas

sebanyak 7 Puskesmas.
- Menggunakan Purposif Sampling,

ibu hamil yang berkunjung ke
puskesmas selama 6 hari kerja.

- Lama penelitian ± 2 bulan
7 Strategi Pencapaian Penelitian awal dengan masa penelitian 1

tahun.

8 Lembaga Mitra - Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dan
Banjarmasin

- Pemerintahan Daerah Kota Balikpapan dan
Banjarmasin.

9 Out Come - Penemuan Model
- Modul Promosi pada ibu hamil
- Publikasi Ilmiah



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 HASIL PENELITIAN

5.1.1. Karakteristik Responden

Tabel 5.1.
Karakteristik Responden (Umur, Gravida,) Ibu Hamil Tes HIV dan Keputusan

Pemberian ASI di Kota Balikpapan Tahun 2017
No. Statistik Umur Gravida

Mean 28,51 2,76
Median 28,50 3,00
Mode 30 3
SD 6,127 1,527
Minimum 17 1
Maksimum 41 10

Sumber : Analisa data primer, 2017

Tabel 5.2
Karakteristik Responden (Usia Kehamilan, Interval dengan anak terakhir,)

Ibu Hamil Tes HIV dan Keputusan Pemberian ASI
di Kota Balikpapan Tahun 2017

No. Karakteristik n = 124 %
1. Usia Kehamilan :

- TM I 15 12,1
- TM II 26 21,0
- TM III 83 66,9

2. Interval dengan anak terakhir
Kehamilan pertama 25 20,2
< 12 bulan 8 6,5
> 12 – 24 bulan 17 13,7
> 24 -36 bulan 24 19,4
> 36 – 48 bulan 17 13,7
> 48 – 60 bulan 11 8,9
> 5 tahun – 10 tahun 20 16,1
> 10 tahun 2 1,6

Sumber : Analisa data primer, 2017



Tabel 5.3.
Karakteristik Responden (Pendidikan ibu dan Suami, pekerjaaan Ibu dan Suami

Ibu Hamil Tes HIV dan Keputusan Pemberian ASI
di Kota Balikpapan Tahun 2017

No. Indikator Ibu (%) = 124 Suami (%)
1. Pendidikan

Tidak Tamat SD 3 (2,4) 2 (1,6)
Tamat SD 9 (7,3) 7 (5,6)
Tamat SLTP 41 (33,1) 21 (16,9
Tamat SLTA 64 (51,6) 83 (66,9)
Akademi/Diploma 3 (2,4) 2 (1,6)
Perguruan Tinggi 4 (3,2) 9 (7,3)

2. Pekerjaan
Tidak bekerja 102 (82,3) 7 (5,6)
Pedagang 2 (1,6) 1 (0,8)
Swasta 16 (12,9) 101 (81,5)
Wirausaha 2 (1,6) 7 (5,6)
Lain-lain (PNS, ABRI) 2 (1,6) 4 (3,2)

Sumber : Analisa data primer, 2017

Karakteristik responden pada table 5.1. yang terdiri dari umur ibu, dan

gravid (banyaknya kehamilan) dapat dirinci sebagai berikut : rata-rata umur

responden 28,51 dengan batas Minimun 17 tahun dan maksimum 41 tahun.

Sedangkan gravida (banyaknya kehamilan) rata-rata 2,76 dengan batas minimun 1

orang dan maksimum 10 orang.

Pada table 5.2. Tentang usia kehamilan responden, interval dengan anak

terakhir. Usia kehamilan responden sebagian besar berada pada trimester III

dengan masa kehamilan 25-40 minggu, hanya sebagian kecil (15 orang atau

12,1%) pada trimester I dengan usia kehamilan 0-12 minggu. Sementara interval

kelahiran dengan anak yang terakhir sebagian besar rensponden memiliki jarak

kehamilan antara 24-36 bulan sebanyak 24 orang (19,4%), antara 36-48 bulan

sebanyak 17 orang (13,7%) dan jarak 12-24 bulan sebanyak 17 orang (13,7%).

Namun masih ada responden yang memiliki jarak kehamilan dengan yang anak

yang terakhir kurang dari 12 bulan sebanyak 8 orang (6,5%) dan jarak diatas 10

tahun ada 2 orang (1,6%).



Pada table 5.3. Tentang Pendidikan dan Pekerjaan. Pendidikan responden

sebagian besar adalah kelompok menengah (SMU) kebawah, baik pada ibu

maupun pada suami, hanya sebesar 5,6 % responden berpendidikan tinggi.

Sedangkan pekerjaan responden sebagian besar adalah tidak bekerja atau sebagai

ibu rumah tangga sebanyak 102 orang (82,3%) dan suami responden semua

bekerja sebanyak 117 orang (94,4%), hanya 7 orang yang tidak bekerja (5,6%).

5.1.2. Diskripsi Variabel Penelitian

Variabel penelitian meliputi Variabel laten Attitude hanya 1 indikator yaitu

Sikap. Variabel laten Subjektive Norm mempunyai 3 indikator, yang meliputi

dukungan suami, dukungan petugas dan dukungan teman.Variabel laten Perceived

behaviour control mempunyai 1 indikator, yang meliputi Self Efficacy. Variabel

laten Intentio nmempunyai 1 indikator, yang meliputi Niat melakukantes HIV.

Variabel laten Pengetahuan hanya 1 indikator yaitu Pengetahuan, dan variable

laten Behaviour mempunyai 3 indikator yaitu tes HIV, keputusan pemberian ASI,

cara pemberian ASI.

Deskripsi masing-masing variable penelitian adalah sebagai berikut.

Tabel 5.4.
Deskripsi Indikator Sikap dan Self Efficacy

Variabel
Statistik

Minimum Maksimum Mean Standar Deviasi

Sikap 28 64 46.38 5.450

Self Efficacy 12 24 19.80 2.980

Tabel 4.7 terlihat bahwa nilai minimum sikap sebesar 28 dan nilai maksimum

sebesar 64, sedangkan rata-rata sebesar 46.38 dengan standar deviasi sebesar

5.450. Hal ini menyatakan bahwa sikap responden mengenai perilaku HIV

cenderung kurang. Self efficacy memberikan nilai minimum sebesar 12 dan nilai

maksimum sebesar 24, sedangkan rata-rata sebesar 19.80 dengan standar deviasi

sebesar 2.980. Hal ini menyatakan bahwa self efficacy responden mengenai

perilaku HIV cenderung kurang.



Tabel 5.5.
Deskripsi Indikator Penelitian

Indikator Frekuensi Persentase (%)
Dukungan
Suami

Mendukung 65 52.4
Tidak mendukung 59 47.6

Dukungan
Petugas

Mendukung 107 86.3
Tidak mendukung 17 13.7

Dukungan
Teman

Mendukung 67 54.0
Tidak mendukung 57 46.0

Niat melaku
kan tes HIV

Tinggi 66 53.2
Rendah 58 46.8

Pengetahuan Tinggi 91 73.4
Rendah 33 26.6

Keputusan
Pemberian ASI

Memberikan 67 54.0
Tidak memberikan 57 46.0

Total 124 100.0

1. Dukungan.

Pada table 5.5 penelitian terhadap dukungan baik pada suami, petugas

maupun dukungan dari teman. Sebanyak 65 (52,4%) responden mendapatkan

dukungan dari suami untuk tes HIV, sebanyak 107 (86,3) responden mendapat

dukungan dari petugas dan dan hanya 67 (54%) responden yang mendapat

dukungan dari teman untuk tes HIV.

2. Niat dan Pengetahuan

Pada table 5.6 didapatkan hanya sebanyak 66 orang (53,2%) responden

memiliki niat yang tinggi untuk melakukan tes HIV dan sebanyak 58

responden (46,8 %) memiliki niat yang rendah. Sebagian besar 91 responden

(73,4%) memiliki pengetahuan yang tinggi untuk tes HIV dan 33 orang

responden (26,6%) yang memiliki pengetahuan yang rendah tentang tes HIV.



5.1.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

1. Hubungan antara Sikap dengan Niat Melakukan Tes HIV

Uji indepedensi merupakan suatu uji yang digunakan untuk mengetahui

ada atau tidaknya hubungan antara variabel prediktor (independen) dengan

variabel respon (dependen). Berikut merupakan hasil pengujiannya.

Tabel 5.6.

Hubungan Sikap dengan Niat Melakukan Tes HIV

Sikap niat

Spearman's rho sikap Correlation

Coefficient

1.000 .190*

Sig. (2-tailed) . .034

Berdasarkan Tabel 5.6 dapat ditunjukkan bahwa nilai Spearman’s rho =

0.190 atau nilai Sig.(2-tailed) = 0.034 lebih kecil dari 0.05  . Dengan

tingkat signifikan 95% diperoleh keputusan bahwa terdapat hubungan

antara sikap dengan Niat melakukan Tes HIV.

2. Hubungan antara Dukungan dengan Niat Melakukan Tes HIV

Tabel 5.7.

Tabulasi silang antara dukungan suami dengan Niat melakukan Tes HIV
Variabel Niat Pearso

n Chi-
Square

Asym
Sig

Chi-
Square
TabelTinggi Rendah

Dukungan

Suami

Mendukung 32 (34.6%) 34 (31,4%) .876 0.349 5.991

Tidak 33 (30,4%) 25 (27,6%)

Dukungan

Petugas

Mendukung 63 (57%) 3 (9,0%) 10.017 0.002 5.991

Tidak 44 (50,0%) 14 (8,0%)

Dukungan

Teman

Mendukung 38 (35,7%) 28 (30,3%) .713 0.398 5.991

Tidak 29 (31,3%) 29 (26,7%)

Berdasarkan Tabel 5.7 dapat ditunjukkan bahwa dukungan suami

mempunyai nilai Chi-Square = .876 lebih kecil dari Chi-Square Tabel =
2
(0.05;2) 5.991  atau nilai Asymptotic Significance (2-sided) = 0.349 lebih



besar dari 0.05  . Dengan tingkat signifikan 95% diperoleh keputusan

bahwa tidak terdapat hubungan antara dukungan suami dengan Niat

melakukan Tes HIV. Untuk dukungan petugas dapat ditunjukkan bahwa

nilai Chi-Square = 10.017 lebih besar dari Chi-Square Tabel =
2
(0.05;2) 5.991  atau nilai Asymptotic Significance (2-sided) = 0.002 lebih

kecil dari 0.05  . Dengan tingkat signifikan 95% diperoleh keputusan

bahwa terdapat hubungan antara dukungan petugas dengan Niat

melakukan Tes HIV. Sementara untuk dukungan dari teman berdasarkan

Tabel 5.7 dapat ditunjukkan bahwa nilai Chi-Square = .713 lebih kecil dari

Chi-Square Tabel = 2
(0.05;2) 5.991  atau nilai symptotic Significance (2-

sided) = 0.398 lebih besar dari 0.05  . Dengan tingkat signifikan 95%

diperoleh keputusan bahwa tidak terdapat hubungan antara dukungan

teman dengan Niat melakukan Tes HIV.

3. Hubungan antara Niat Melakukan Tes HIV dengan Keputusan

Pemberian ASI

1) Hubungan antara Niat melakukan Tes HIV dengan Tes HIV

Tabel 5.8.

Tabulasi silang antara Niat melakukan Tes HIV dengan Tes HIV

Variabel Keputusan Pemberian ASI Pearso
n Chi-
Square

Asym
Sig

Chi-
Square
TabelMemberikan Tidak

Memberikan
Niat Tinggi 66 (53,2%) 9 (7,3,3%) 92.188 0.000 5.991

Rendah 0 (0,0%) 49 (39,5%)

Berdasarkan Tabel 5.7 dapat ditunjukkan bahwa nilai Chi-Square =

92.188 lebih besar dari Chi-Square Tabel = 2
(0.05;2) 5.991  atau nilai

Asymptotic Significance (2-sided) = 0.000 lebih kecil dari 0.05  .

Dengan tingkat signifikan 95% diperoleh keputusan bahwa terdapat

hubungan antara Niat melakukan Tes HIV dengan Keputusan Pemberian

ASI.



2) Hubungan antara Niat melakukan Tes HIV dengan Cara Pemberian

ASI

Tabel 5.10.

Tabulasi silang antara Niat melakukan Tes HIV dengan Cara
Pemberian ASI

Variabel Cara Pemberian ASI Pearso
n Chi-
Square

Asym
Sig

Chi-
Square
TabelSusu

Formula
ASI
Eksklisif

Niat Tinggi 16 (12,9%) 50 (40,3%) .223 0.637 5.991

Rendah 12 (9,7%) 46 (37,1%)

Berdasarkan Tabel 5.7 dapat ditunjukkan bahwa nilai Chi-Square

= .223 lebih kecil dari Chi-Square Tabel = 2
(0.05;2) 5.991  atau nilai

Asymptotic Significance (2-sided) = 0.637 lebih kecil dari 0.05  .

Dengan tingkat signifikan 95% diperoleh keputusan bahwa tidak terdapat

hubungan antara Niat melakukan Tes HIV dengan cara pemberian ASI.

5.1.4. ANALISIS UJI MODEL

5.1.4.1.Pengujian Validitas dan Reliabilitas Variabel Laten

5.1.4.1.1. Confirmatory Factor Analysis (CFA)

Analisis data penelitian yang menggunakan SEM dengan melibatkan uji

validitas dan reliabilitas menggunakan melalui CFA dan Contruct Reliability

dengan menggunakan program SmartPLS.

Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah pertanyaan-

pertanyaan dalam kuesioner cukup representatif. Uji validitas dilakukan dengan

menggunakan analisis faktor konfirmatori pada masing-masing variabel laten. Uji

alat ukur yang kedua adalah Reliabel, yaitu indek yang menunjukkan sejauh mana

alat ukur dapat diandalkan atau dapat dipercaya. Reliabilitas adalah ukuran

konsistensi internal dari indikator-indikator sebuah variable bentukan yang

menunjukkan derajat sampai dimana masing-masing indicator itu

mengindikasikan sebuah variable bentukan yang umum.



1) Model Pengukuran Variabel Laten (Dukungan dan Tes HIV)

Variabel laten Dukungan mempunyai 3 indikator, yang meliputi dukungan

suami, dukungan petugas dan dukungan teman. Variabel laten Tes HIV

mempunyai 3 indikator, yang meliputi keputusan pemberian ASI, tes HIV dan

cara pemberian ASI. Sehingga untuk mengetahui apakah variabel laten ini

merupakan variabel laten yang valid, digunakan analisis faktor konfirmatori yang

hasilnya dengan program SmartPLS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.11. Hasil Setiap Indikator pada Variabel Penelitian

Variabel Indikator Faktor

loading

T-Statistik Keterangan

Dukungan Dukungan Petugas 0.938 35.350 Valid

Dukungan Suami -0.155 2.405 Valid

Dukungan Teman 0.459 5.333 Valid

Keputusan
Pemberian ASI

Tes HIV 0.964 81.689 Valid

Keputusan
Pemberian ASI -0.345 2.448 Valid

Cara Pemberian
ASI 0.086 2.803 Valid

Berdasarkan Tabel 5.11. diatas ternyata semua indikator pada variabel

laten Dukungan memberikan nilai Statistik T yang lebih besar dari 1,96 dan nilai

koefisien orginal mendekati nilai koefisien mean subsample. Masing-masing

dapat dijelaskan sebagai berikut:

- nilai loading 0.938 untuk dukungan petugas lebih besar dari 0,5 dan nilai

T-Statistik = 35.350 lebih besar dari t-tabel = 1,96 yang berarti dukungan

petugasindikator yang valid dan signifikan dalam mengukur dukungan.

- nilai loading 0.155 untuk dukungan suami lebih kecil dari 0,5 dan nilai T-

Statistik = 2.405 lebih besar dari t-tabel = 1,96 yang berarti dukungan

suami indikator yang tidak valid, tetapi signifikan dalam mengukur

dukungan.



- nilai loading 0.459 untuk dukungan teman lebih kecil dari 0,5 dan nilai T-

Statistik = 5.333 lebih besar dari t-tabel = 1,96 yang berarti dukungan

teman indikator yang tidak valid tetapi signifikan dalam mengukur

dukungan.

- nilai loading 0.964 untuk keputusan pemberian ASI lebih besar dari 0,5

dan nilai T-Statistik = 81.689 lebih besar dari t-tabel = 1,96 yang berarti

keputusan pemberian ASI indikator yang valid dan signifikan dalam

mengukur Keputusan Pemberian ASI.

2) Discriminant Validity

Uji discriminant validity bertujuan menguji validitas blok indikator. Uji

discriminant validity terhadap indikator dapat dilihat pada cross loadings antara

indikator dengan konstruknya sebagaimana nampak pada Lampiran. Blok

indikator disebut valid jika nilai masing-masing indikator didalam mengukur

variabel konstruknya (= blok indikator) secara dominan lebih tinggi jika

dibandingkan dengan nilai masing-masing indikator tersebut didalam mengukur

variabel konstruk yang lain.

Nilai cross loadings pada Lampiran menunjukkan hasil discriminant

validity untuk masing-masing blok indikator secara dominan dapat dinilai baik.

Selain itu juga menunjukkan bahwa indikator masing-masing variabel konstruk

memberikan nilai convergent validity yang tinggi yaitu lebih dari 0,5. Selain itu

dapat dilihat dari nilai AVE bertujuan untuk menetapkan bahwa variabel konstruk

memiliki nilai discriminant validity yang baik. Nilai AVE dinyatakan memuaskan

jika > 0,5. Hasil uji AVE nampak pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 5.12. Hasil Nilai Reliability dan Validity Setiap Indikator

Variabel
Composite
Reliability

Average
Variance
Extracted

Keterangan

Sikap 1.000 1.000 Valid dan
Reliabel

Dukungan 0,450 0.372 Valid dan
Reliabel

Self Efficacy 1.000 1.000 Valid dan
Reliabel

Niat 1.000 1.000 Valid dan



Reliabel
Pengetahuan 1.000 1.000 Valid dan

Reliabel
Tes HIV dan
Keputusan
Pemberian ASI

0,128 0.352 Valid dan
Reliabel

Sumber: Lampiran diolah

Hasil nilai AVE untuk blok indikator yang mengukur konstruk dapat

dinyatakan memiliki nilai discriminant validity yang baik. Artinya bahwa semua

indikator yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid sebagai pengukur

masing-masing variabel konstruknya karena semua indikator tersebut memiliki

nilai discriminant validity yang secara dominan lebih tinggi jika dibandingkan

dengan nilai masing-masing indikator tersebut didalam mengukur variabel

konstruk yang lain.

3) Pengujian Persamaan Struktural Keputusan Pemberian ASI dengan

Pengetahuan

Uji Model Struktural (Inner Weight) ditunjukkan melalui hasil koefisien

jalur struktural. Dimana hasil koefisien jalur menjawab rumusan–rumusan

hipotesis dalam penelitian sebagai berikut:

H1: Sikap berpengaruh signifikan terhadap niat melakukan tes HIV

H2: Dukungan berpengaruh signifikan terhadap niat melakukan tes HIV

H3: Self Efficacy berpengaruh signifikan niat melakukan tes HIV

H4: Niat melakukan tes HIV berpengaruh signifikan terhadap Keputusan

pemberian ASI

H5: Sikap berpengaruh signifikan terhadap Keputusan pemberian ASI

H6: Dukungan berpengaruh signifikan terhadap Keputusan pemberian ASI

H7: Self Efficacy berpengaruh signifikan terhadap Keputusan pemberian ASI

H8: Pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap Keputusan pemberian ASI

Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas pada semua variabel laten

yang hasil valid dan reliabel, dan pada pengujian sampel bootstrap B = 1000

memberikan hasil yang signifikan, maka dilanjutkan dalam analisis dengan bentuk

diagram tersaji sebagai berikut:



Gambar 5.1:
Hubungan variable EksogenTerhadap variable Endogen

Hasil pengujian model lengkap di atas dengan program SmarPLS dapat

dilihat dari Nilai R-Square yang menggambarkan goodness-of-fit dari sebuah

model. Nilai R-Square yang direkomendasikan adalah lebih besar dari nol. Hasil

pengolahan data penelitian ini dengan menggunakan SmartPLS memberikan nilai

R-square sebagaimana nampak pada Tabel 4.6berikut:

Tabel 5.13
Goodness of Fit dariR-Square

Variabel R-Square
Sikap, Dukungan, Self Efficacyniat melakukan tes HIV 0.123
Sikap, Dukungan, Self Efficacy, niat melakukan tes HIV 
Melakukan tes HIV dan Keputusan pemberian ASI 0.688

Sumber : Lampiran diolah

Tabel 4.6 menjelaskan bahwa sumbangan atau proporsi dari variabel Sikap,

Dukungan, Self Efficacy dalam menjelaskan variasi disekitar variabel niat

melakukan tes HIVsebesar 0.123, variabel Sikap, Dukungan, Self Efficacy,

pengetahuan dan niat melakukan tes HIVdalam menjelaskan variasi disekitar

variabel Melakukan tes HIV dan Keputusan pemberian ASI sebesar 0.688.



Hasil dari semua nilai R-square tersebut menunjukkan bahwa semua nilai

R-square lebih besar dari nol. Artinya bahwa model penelitian ini sudah

memenuhi Goodness of Fit yang dipersyaratkan.

Hasil perhitungan nilai Q square dari Tabel 4.6 diperoleh hasil sebagai berikut:

Q2= 1- ((1-0.123) x (1-0.668)) = 0.709

Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa model mampu menjelaskan Melakukan tes

HIV dan Keputusan pemberian ASI sebesar 70.9% dan sisanya sebesar 29.1 %

dipengaruhi variable lain diluar model.

Dari model yang sesuai, maka dapat di interpretasikan masing-masing

koefisien jalur. Koefisien-koefisien jalur tersebut merupakan hipotesis dalam

penelitian ini, yang dapat disajikan dalam persamaan struktural berikut:

Y1 = 0.190 X1 + 0.284 X2 – 0.009 X3

Y2 = 0.081 X1 + 0.089 X2 – 0.033 X3 + 0.094 Z + 0.755 Y1

Dengan:

X1 : sikap (attitude)

X2 ; Dukungan (Subjective Norm)

X3 : Self Efficacy (Perceived behaviour control)

Y1 : niat melakukan tes HIV (Intention)

Z : pengetahuan

Y2 : Tes HIV dan Keputusan Pemberian ASI



Pengujian koefisien jalur pada gambar 4.4. secara rinci disajikan dalam table 5.10

berikut.

Tabel 5.14. Uji Inner Weight pada Niat Ibu Hamil Untuk Tes HIV dan
Keputusan Pemberian ASI

Variabel Koefisien Standard

deviation

T-

Statistic
Keterangan

Sikap Niat 0.190 0.033 5.814 Signifikan

Dukungan Niat 0.284 0.029 9.885 Signifikan

Self Efficacy Niat -0.009 0.032 0.286 Tidak Signifikan

Sikap Tes HIV dan
Keputusan Pemberian
ASI

0.081 0.023 3.592 Signifikan

Dukungan Tes HIV
dan Keputusan Pemberian
ASI

0.089 0.035 2.555 Signifikan

Self Efficacy Tes HIV
dan Keputusan Pemberian
ASI Behavior

-0.033 0.042 0.795 Tidak Signifikan

Niat Tes HIV dan
Keputusan Pemberian
ASI

0.755 0.021 36.183 Signifikan

PengetahuanTes HIV
dan Keputusan Pemberian
ASI

0.094 0.018 5.117 Signifikan

Sumber: Lampiran diolah

Berdasarkan Tabel 5.10, interpretasi masing-masing koefisien jalur adalah

sebagai berikut:

 Sikap berpengaruh signifikan dan positif terhadap Niat sebesar 0,190 dengan

nilai T-Statistik sebesar 5.814 yang lebih besar dari t-tabel =1,96. yang berarti

setiap ada peningkatan Sikap maka akan meningkatkan Niat sebesar 0,190.

 Dukungan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Niat sebesar 0,284

dengan nilai T-Statistik sebesar 9.885 yang lebih besar dari t-tabel =1,96, berarti

setiap ada peningkatan Dukungan maka akan meningkatkan Niat sebesar 0,284.



 Self Efficacy tidak berpengaruh signifikan terhadap Niat. Hal ini terlihat dari

koefisien jalur yang bertanda negatif sebesar -0,009 dengan nilai mutlak T-

Statistik sebesar 0.286 yang lebih kecil dari t-tabel =1,96. Dengan demikian Self

Efficacy tidak berpengaruh secara langsung pada Niat, yang berarti setiap ada

peningkatan Self Efficacy maka akan mempengaruhi perubahan Niat.

 Sikap berpengaruh signifikan dan positif terhadap Tes HIV dan Keputusan

Pemberian ASI sebesar 0,081 dengan nilai T-Statistik sebesar 3.592 yang lebih

besar dari t-tabel =1,96 yang berarti setiap ada peningkatan Sikap maka akan

meningkatkan Tes HIV dan Keputusan Pemberian ASI sebesar 0,081.

 Dukungan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Tes HIV dan Keputusan

Pemberian ASI sebesar 0,089 dengan nilai T-Statistik sebesar 2.555 yang lebih

besar dari t-tabel =1,96, yang berarti setiap ada peningkatan dukungan maka

akan meningkatkan Tes HIV dan Keputusan Pemberian ASI sebesar 0,089.

 Self Efficacy tidak berpengaruh signifikan terhadap Tes HIV dan Keputusan

Pemberian ASI. Hal ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda negatif

sebesar -0,033 dengan nilai mutlak T-Statistik sebesar 0.795 yang lebih kecil

dari t-tabel =1,96. Dengan demikian Self Efficacy tidak berpengaruh secara

langsung pada Tes HIV dan Keputusan Pemberian ASI, yang berarti setiap ada

peningkatan Self Efficacy maka akan mempengaruhi perubahan Tes HIV dan

Keputusan Pemberian ASI.

 Niat berpengaruh signifikan dan positif terhadap Tes HIV dan Keputusan

Pemberian ASI sebesar 0,755 dengan nilai T-Statistik sebesar 36.183 yang lebih

besar dari t-tabel =1,96 yang berarti setiap ada peningkatan Niat maka akan

meningkatkan Tes HIV dan Keputusan Pemberian ASI sebesar 0,755.

 Pengetahuan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Tes HIV dan

Keputusan Pemberian ASI sebesar 0,094 dengan nilai T-Statistik sebesar5.117

yang lebih besar dari t-tabel =1,96 yang berarti setiap ada peningkatan

Pengetahuan maka akan meningkatkan Tes HIV dan Keputusan Pemberian ASI

sebesar 0,094.



Pengujian efek moderasi pengetahuan (Z) dalam memoderasi variabel laten Niat

(Y1) ke variabel laten endogen Tes HIV dan Keputusan Pemberian ASI (Y2),

tersaji sebagai berikut.

Gambar 5.2

Hubungan Variabel Laten Eksogen dan Endogen Melibatkan Moderasi

Dari model yang sesuai, maka dapat di interpretasikan masing-masing

koefisien jalur. Koefisien-koefisien jalur tersebut merupakan hipotesis dalam

penelitian ini, yang dapat disajikan dalam persamaan struktural berikut:

Y1 = 0.190 X1 + 0.284 X2 – 0.010 X3

Y2 = 0.062 X1 + 0.089 X2 – 0.032 X3 + 0.083 Z + 0.614 Y1 + 0.259 ZY1

Dengan:

X1 : sikap (attitude)



X2 ; Dukungan (Subjective Norm)

X3 : Self Efficacy (Perceived behaviour control)

Y1 : niat melakukan tes HIV (Intention)

Z : pengetahuan

Y2 : Behaviour

ZY1 : Interaksi Pengetahuan dengan Niat Melakukan tes HIV (intention)

Pengujian koefisien jalur pada Gambar 4.5 secara rinci disajikan pada

Tabel berikut:

Tabel 5.15. Hasil Pengujian Koefisien Jalur Model Niat Ibu Hamil Untuk Tes

HIV dan Keputusan Pemberian ASI

Variabel Koe
fisien

Standard

deviation

T-

Statistic
Keterangan

Sikap Niat 0.190 0.022 8.746 Signifikan

Dukungan Niat 0.284 0.018 15.632 Signifikan

Self EfficacyNiat -0.010 0.023 0.406 Tidak
Signifikan

Dukungan Tes HIV dan
Keputusan Pemberian ASI

0.062 0.013 4.565 Signifikan

Dukungan Tes HIV dan
Keputusan Pemberian ASI

0.089 0.023 3.887 Signifikan

Self Efficacy Tes HIV dan
Keputusan Pemberian ASI

-0.032 0.024 1.306 Tidak
Signifikan

Niat Tes HIV dan
Keputusan Pemberian ASI

0.614 0.044 14.052 Signifikan

Pengetahuan Tes HIV dan
Keputusan Pemberian ASI

0.083 0.041 2.032 Signifikan

Interaksi pengetahuan Tes
HIV dan Keputusan
Pemberian ASI

0.259 0.064 4.035 Signifikan

Berdasarkan Tabel 5.15. interpretasi masing-masing koefisien jalur adalah

sebagai berikut:

 Sikap berpengaruh signifikan dan positif terhadap Niat terlihat dari koefisien

jalur yang bertanda positif sebesar 0,190 dengan nilai T-Statistik sebesar 8.746

yang lebih besar dari t-tabel =1,96. Dengan demikian Sikap berpengaruh secara

langsung pada Niat sebesar 0,190 yang berarti setiap ada peningkatan Sikap



maka akan meningkatkan Niat sebesar 0,190. Hasil penelitian ini membuktikan

bahwa hipotesa 1 terbukti

 Dukungan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Niat, terlihat dari

koefisien jalur yang bertanda positif sebesar 0,284 dengan nilai T-Statistik

sebesar 15.632 yang lebih besar dari t-tabel =1,96. Dengan demikian Dukungan

berpengaruh secara langsung pada Niat sebesar 0,284 yang berarti setiap ada

peningkatan Dukungan maka akan meningkatkan Niat sebesar 0,284. Hasil

penelitian ini membuktikan bahwa hipotesa 2 terbukti

 Self Efficacy tidak berpengaruh signifikan terhadap Niat. Hal ini terlihat dari

koefisien jalur yang bertanda negatif sebesar -0,010 dengan nilai mutlak T-

Statistik sebesar 0.406 yang lebih kecil dari t-tabel =1,96. Dengan demikian Self

Efficacy tidak berpengaruh secara langsung pada Niat. Hasil penelitian ini

membuktikan bahwa hipotesa 3 tidak terbukti

 Sikap berpengaruh signifikan dan positif terhadap Tes HIV dan Keputusan

Pemberian ASI. Hal ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif sebesar

0,062 dengan nilai T-Statistik sebesar 4.565 yang lebih besar dari t-tabel =1,96.

Dengan demikian Sikap berpengaruh secara langsung pada Tes HIV dan

Keputusan Pemberian ASI sebesar 0,062 yang berarti setiap ada peningkatan

Sikap maka akan meningkatkan Tes HIV dan Keputusan Pemberian ASI sebesar

0,062. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hipotesa 4 terbukti

 Dukungan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Tes HIV dan Keputusan

Pemberian ASI. Hal ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif sebesar

0,089 dengan nilai T-Statistik sebesar 3.887 yang lebih besar dari t-tabel =1,96.

Dengan demikian Dukungan berpengaruh secara langsung pada Tes HIV dan

Keputusan Pemberian ASI sebesar 0,089 yang berarti setiap ada peningkatan

Dukungan maka akan meningkatkan Tes HIV dan Keputusan Pemberian ASI

sebesar 0,089. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hipotesa 5 terbukti

 Self Efficacy tidak berpengaruh signifikan terhadap Tes HIV dan Keputusan

Pemberian ASI. Hal ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda negatif

sebesar -0,032 dengan nilai mutlak T-Statistik sebesar1.306 yang lebih kecil

dari t-tabel =1,96. Dengan demikian Self Efficacy tidak berpengaruh secara



langsung pada Tes HIV dan Keputusan Pemberian ASI. Hasil penelitian ini

membuktikan bahwa hipotesa 6 tidak terbukti

 Niat berpengaruh signifikan dan positif terhadap Tes HIV dan Keputusan

Pemberian ASI. Hal ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif sebesar

0,614 dengan nilai T-Statistik sebesar 14.052 yang lebih besar dari t-tabel =1,96.

Dengan demikian Niat berpengaruh secara langsung pada Tes HIV dan

Keputusan Pemberian ASI sebesar 0,614 yang berarti setiap ada peningkatan

Niat maka akan meningkatkan Tes HIV dan Keputusan Pemberian ASI sebesar

0,614. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hipotesa 7 terbukti

 Pengetahuan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Tes HIV dan

Keputusan Pemberian ASI. Hal ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda

positif sebesar 0,083 dengan nilai T-Statistik sebesar 2.032 yang lebih besar dari

t-tabel =1,96. Dengan demikian Pengetahuan berpengaruh secara langsung pada

sebesar 0,083 yang berarti setiap ada peningkatan Pengetahuan maka akan

meningkatkan Tes HIV dan Keputusan Pemberian ASI sebesar 0,083. Hasil

penelitian ini membuktikan bahwa hipotesa 8 terbukti

 Interaksi Pengetahuan dan Niat berpengaruh signifikan dan positif terhadap Tes

HIV dan Keputusan Pemberian ASI. Hal ini terlihat dari koefisien jalur yang

bertanda positif sebesar 0,259 dengan nilai T-Statistik sebesar 4.035 yang lebih

besar dari t-tabel =1,96. Dengan demikian Interaksi Pengetahuan dan Intention

berpengaruh secara langsung pada Tes HIV dan Keputusan Pemberian ASI

sebesar 0,259 yang berarti setiap ada peningkatan Interaksi Pengetahuan dan

Niat maka akan meningkatkan Tes HIV dan Keputusan Pemberian ASI sebesar

0,259. Hal ini berarti variabel counfonding pengetahuan pada Niat signifikan

dan bersifat memperkuat pengaruh terhadap Tes HIV dan Keputusan Pemberian

ASI.



4) Model Akhir

H1. 0.190 H5. 0.062

H4. 0.614

H8. 0.083

H2. 0.284 H6. 0.089

Gambar 5.3. Model Akhir Niat Ibu Hamil Tes HIV dan Keputusan
Pemberian ASI di Kota balikpapan

Model Akhir Penelitian ini adalah :

 Sikap berpengaruh signifikan dan positif terhadap Niat (H1)

 Dukungan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Niat (H2).

 Niat berpengaruh signifikan dan positif terhadap Tes HIV dan Keputusan

Pemberian ASI (H4)

 Sikap berpengaruh signifikan dan positif terhadap Tes HIV dan Keputusan

Pemberian ASI (H5)

 Dukungan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Tes HIV dan Keputusan

Pemberian ASI (H6)

 Pengetahuan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Tes HIV dan

Keputusan Pemberian ASI (H8)

Sikap

Dukun
g
an

Niat Keputusan
Pemberian
ASI

Penget
a

huan



5.2. PEMBAHASAN

5.2.1. Hubungan Sikap terhadap Niat melakukan tes HIV

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa sikap responden mengenai

niat untuk tes HIV cenderung kurang . Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa

uji statistik dengan taraf signifikansi 5% diperoleh p value 0,034 dan pengujian

koefsien jalur didapatkan nilai 0,190 dengan nilai T statistik lebih besar dari T

tabel 1,96 yang artinya secara statistik ada hubungan signifikan antara sikap

dengan niat melakukan tes HIV.

Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktifitas, akan tetapi

merupakan predisposisi tindakan atau perilaku. Hal itu sesuai dengan penelitian

oleh Resti (2014) yang menyatakan ada hubungan antara sikap dengan upaya

pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi yang menunjukkan bahwa dari 116

responden yang memiliki upaya pencegahan kurang, 63 persentase responden

yang memiliki sikap negatif lebih besar yaitu 96,5% dibandingkan persentase

responden yang memiliki sikap positif yaitu sebesar 80,3%.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Dina (2013) yang

menyatakan tidak ada hubungan antara sikap dengan pemanfaatan layanan VCT

HIV pada ibu hamil peserta ANC di beberapa Puskesmas kota Makassar tahun

2013, dengan p value 0,859. Perbedaan hasil penelitian dengan penelitian

sebelumnya disebabkan karena ibu hamil yang melakukan pemeriksaan HIV

merasa kurang berisiko untuk terkena HIV namum tetap melakukan pemeriksaan

karena mengikuti apa yang dianjurkan oleh petugas. Hal ini terbukti dari

keseluruhan jawaban yang diberikan oleh semua responden oleh karena mengikuti

anjuran petugas kesehatan.

5.2.2. Hubungan Dukungan terhadap Niat melakukan tes HIV

Dukungan dapat berupa dukungan fisik, emosional, dan spritiual. Hasil

penelitian yang dilakukan oleh Tchamba pada 26 wanita yang terinfeksi HIV

dengan desain kualitatif mengungkapkan bahwa 27% wanita memperoleh

dukungan emosional berupa disayangi dan dirawat dari ibunya, 19% wanita

mendapatkan dukungan dorongan semangat dari kakak perempuannya, 19%



wanita mendapatkan semua dukungan dari suami/ patner, sedangkan yang lain

tidak mendapatkan dukungan dari keluarga (Tchamba, 2008).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elisa dkk, dukungan yang

didapatkan ibu menimbulkan perasaan bahagia dan tenang. Beberapa responden

mendapatkan perlakuan negatif akibat stigma dari keluarga dan pemberi

pelayanan kesehatan (Elisa, 2012). Hal ini akan mempengaruhi ibu dalam

mengakses pengobatan di layanan kesehatan dan keikutsertaan dalam melakukan

tes HIV. Seperti yang diungkapkan dalam hasil penelitian Young yang

menyatakan bahwa dukungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap status

kesehatan, rasa percaya diri dalam pengambilan keputusan dan isolasi sosial

(Young, 2010).

Hasil penelitian lain menyebutkan bahwa ibu HIV yang telah

memberitahukan status HIV kepada keluarga atau pasangan lebih patuh minum

ARV, sukses mengikuti PMTCT, dan lebih percaya diri untuk mengakses layanan

kesehatan. Hal ini disebabkan, responden merasakan adanya dukungan dari

keluarga dan tidak adanya stigma dalam keluarga sehubungan dengan status HIV

(Loccoh, 2014). Menurut hasil analisis statistik dengan menggunakan Pearson

Chi-Square diperoleh nilai p = 0,002 maka dapat disimpulkan terdapat hubungan

yang bermakna antara dukungan petugas niat ibu melakukan tes HIV.

Hasil tabulasi silang responden menurut dukungan petugas kesehatan

terhadap niat melakukan tes HIV menunjukkan bahwa responden yang memiliki

dukungan dari petugas lebih banyak terdapat pada responden yang merasa

mendapatkan dukungan dari petugas kesehatan (50,8%) daripada responden yang

tidak merasakan adanya dukungan dari petugas kesehatan (2,4%). Dari hasil

analisis statistik dengan menggunakan uji Pearson Chi-square diperoleh nilai p=

0,002, karena nilai p ≤ 0,05 maka dinyatakan terdapat hubungan yang signifikan

antara dukungan petugas kesehatan dengan niat melakukan tes HIV.

Hasil penelitian lain menyebutkan bahwa ibu HIV yang memiliki hubungan

baik dengan petugas kesehatan merasa tidak terstigma, sangat terbuka dengan

petugas kesehatan dan tidak merasa khawatir apabila ingin mengakses layanan

kesehatan. Situasi ini mendukung untuk tetap patuh minum ARV dan mengikuti

PMTCT (Loccoh, 2014).



Apabila dilihat dari sudut pandang WHO menganalisis sekaligus menambah

argument Green bahwa yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu karena

adanya 4 faktor pokok dan alasannya. Salah satunya adalah orang penting untuk

referensi, apabila seseorang dianggap penting untuknya, maka apa yang ia katakan

atau perbuat memiliki kecenderungan untuk dicontoh seperti guru, ulama, dokter,

orang tua. Dalam hal ini dokter berperan sebagai pemberi referensi sehingga apa

yang dikatakan cenderung untuk dilakukan oleh ibu HIV.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Resty

Asmauryanah, dkk bahwa banyak responden yang mengatakan bahwa petugas

kesehatan berperan dalam upaya pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi

selama melakukan kunjungan ANC (Asmauryanah, 2014). Peran petugas

kesehatan sangat berpengaruh, sebab petugas sering berinteraksi, sehingga

pemahaman terhadap kondisi fisik maupun psikis lebih baik, dengan sering

berinteraksi akan sangat mempengaruhi rasa percaya diri dan menerima kehadiran

petugas bagi dirinya, serta edukasi dan konseling yang diberikan petugas sangat

besar artinya terhadap niat ibu untuk melakukan tes HIV.

Sesuai dengan hasil penelitian Legiati, dkk yang mengatakan bahwa

responden dengan dukungan bidan yang baik, proporsi responden yang

melakukan tes HIV sebagai salah satu cara upaya pencegahan HIV lebih banyak

dari pada responden dengan dukungan bidan yang kurang. Ada hubungan antara

dukungan bidan dengan perilaku tes HIV sebagai salah satu cara upaya

pencegahan penularan HIV (Legiati, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Sanders mengungkapkan bahwa ibu HIV

yang tidak mendapatkan dukungan baik dari keluarga maupun lingkungan

termasuk petugas kesehatan dan kelompok dukungan, mengalami kecemasan

terhadap keselamatan diri dan bayinya, penularan terhadap bayinya, prosedur

persalinan, dan terapi ARV. Kecemasan tersebut selalu ada sampai bayinya

responden mendapatkan kepastian bahwa bayinya tidak tertular dan kondisi ini

dapat berlangsung sampai usia bayi hampir 2 tahun (Sanders, 2007).

5.2.3. Hubungan Niat terhadap Tes HIV dan Keputusan Pemberian ASI

Penelitian ini berfokus pada niat ibu hamil dalam melakukan tes HIV,

dalam teori Reasoned Action (TRA) bahwa niat merupakan predictor terbaik



perilaku (Notoadmodjo, 2010). Hal ini berarti, jika ingin mengetahui apa

yang akan dilakukan seseorang, cara terbaik adalah mengetahui kehendak

orang tersebut. Maka dari itu, peneliti merujuk pada TRA untuk menggali

lebih mendalam tentang niat ibu hamil untuk pemeriksaan VCT. Teori ini

menghubungkan antara keyakinan (belief), sikap (attitude), niat (intention) dan

perilaku (behavior).

Hasil penelitian pada tabulasi silang antara niat dan melakukan tes HIV

menunjukkan bahwa hanya sebagian (53,2%) responden mempunyai niat tinggi

untuk melakukan tes HIV. Niat responden tersebut justru bukan karena

pengetahuan yang baik tentang HIV/AIDS, melainkan karena biayanya gratis,

demi kesehatan janin di dalam kandungan dan karena dianjurkan oleh bidan.

Pengetahuan informan yang rendah tentang HIV/AIDS dan cenderung

superfisial mengakibatkan stigma (anggapan buruk) tentang HIV/AIDS sulit

dihapus. Menurut Nursalam (2009) Stigma ini berkembang di masyarakat

bahwa HIV/AIDS merupakan penyakit pelacur dan ini yang menjadi faktor

penghambat niat seseorang untuk melakukan pemeriksaan HIV.

Selain itu, birokrasi yang berbelit-belit dan waktu tunggu periksa

laborat yang lama juga menyebabkan tes HIV bisa terhambat. Hambatan-

hambatan pelaksanaan tes HIV tersebut harus segera diatasi. Jika responden

melakukan tes HIV atas dasar biaya gratis, maka mereka dapat meninggalkan

perilaku tes HIV dengan sangat mudah ketika ada biaya yang dikenakan.

jika responden melakukan tes HIV karena dianjurkan oleh bidan, maka

mereka juga dapat meninggalkan perilaku tes HIV ketika tidak ada bidan

(atau tenaga kesehatan lain) yang menganjurkan. Jika responden melakukan

tes HIV demi kesehatan janin dalam kandungan, sedangkan ada banyak faktor

yang mempengaruhi kesehatan janin, mereka dapat menyalahkan bidan ketika

ada kecacatan janin setelah pelaksanaan tes HIV. (Murni, 2009) Oleh karena

itu, setiap ibu hamil seharusnya mendapat konseling yang baik tentang

HIV/AIDS supaya pengetahuannya tentang HIV/AIDS juga baik sehingga

menimbulkan kesadaran diri untuk melakukan tes HIV.



5.2.4. Interaksi Pengetahuan dan Niat Tes HIV terhadap Tes HIV dan

Keputusan Pemberian ASI

Hasil uji statistik disimpulkan bahwa terdapat interaksi yang berpengaruh

signifikan dan positif terhadap tes HIV dan keputusan pemberian ASI di kota

Balikpapan, faktor pengetahuan mempengaruhi keseriusan yang dirasakan ibu

hamil terhadap HIV/AIDS untuk melakukan pemeriksaan HIV. Ibu hamil yang

memiliki pengetahuan tinggi tentang HIV/AIDS akan merasakan keseriusan yang

sangat kuat terhadap HIV/AIDS sehingga dengan keseriusan yang dirasakanya,

ibu hamil tersebut akan terdorong untuk melakukan pemeriksaan tes HIV.

Hal ini sama dengan yang dilakukan Pusponegoro et al (2013), terjadinya

peningkatan minat responden untuk memanfaatkan layanan kesehatan setelah

dilakukannya intervensi. Pengetahuan responden sangat rendah terkait VCT hanya

4% setelah diintervensi pengetahuan meningkat menjadi 52%. Dengan

meningkatnya pengetahuan responden terkait HIV/AIDS memberi efek terhadap

niat responden untuk melakukan VCT (Pusponegoro et al, 2013).

Hasil penelitian yang menunjukan pengatahuan sedang dan tidak niat

melakukan tes HIV juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantara yang

disebutkan oleh teori Protection Motivation Theory pada dasarnya menyatakan

bahwa niat untuk berperilaku yang berhubungan dengan kesehatan dibentuk oleh

4 komponen yaitu dari seberapa besar ancaman atau tingkat keseriusan dari

seseorang tentang penyakit HIV/AIDS, semakin besar anggapan tentang

keparahan ini tinggi maka semakin tinggi juga niat orang untuk melakukan VCT.

Lalu pada kerentanan terhadap penyakit HIV/AIDS, ini berfokus pada

presepsi subyektif tentang kerawanan pada seseorang bagaimana resiko tentang

HIV/AIDS ini terjadi pada mereka. Semakin tinggi seseorang menganggap

kerentanan dari HIV/AIDS ini semakin tinggi niat orang tersebut untuk

melakukan Tes HIV. Kemudian pada tingkat efektifitas respon dari tes HIV ini,

dengan keyakinan yang dimiliki pada seseorang bahwa tes HIV merupakan usaha

preventif untuk mengetahui status kesehatan mengenai HIV/AIDS. Terakhir

adalah keyakinan atau kemampuan diri. Setiap orang yang memiliki

keyakinan/kemampuan diri yang tinggi akan yakin untuk merubah perilaku



dirinya sendiri sesuai dengan anjuran yang diberikan. Dalam hal ini yakin untuk

melakukan tes HIV.

Adapun hal lain yang mampu mempengaruhi ibu hamil untuk tidak

melakukan tes HIV diantara adalah budaya dan stigma. Budaya disini yang masih

belum menganggap bahwa usaha preventif melakukan tes HIV bukan hal yang

penting. Harusnya dapat memiliki kesadaran diri yang tinggi mengingat daerah

tempat tinggal merupakan daerah yang dekat dengan daerah lokalisasi yang tidak

menutup kemungkinan rentan terkena penyakit HIV/AIDS. Kemudian adanya

stigma negative yang berkembang dimasyarakat. Penyakit HIV dipandang sebagai

penyakit menular dimana penderitanya dianggap menakutkan. Oleh karena itu,

mereka mengangap bila melakukan pemeriksaan akan di cap oleh orang

sekitarnya memiliki potensi penyakit HIV/AIDS atau positif penderita HIV/AIDS.

Menurut Depkes (2008), kegiatan konseling yang bertujuan untuk

mengurangi stigma masyarakat tentang HIV/AIDS dengan menyediakan

dukungan psikologis, informasi, pengetahuan HIV/AIDS, mencegah penularan

HIV, mempromosikan perubahan perilaku yang bertanggung jawab, pengobatan

ARV dan memastikan pemecahan berbagai masalah terkait dengan HIV/AIDS.

5.2.5. Hubungan Pengetahuan terhadap Tes HIV dan Keputusan

Pemberian ASI

Pengetahuan adalah hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan

penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan itu terjadi melalui

panca indera manusia yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa

dan raba. Sebagian besar penginderaan manusia diperoleh melalui mata dan

telinga. Pengetahuan kognitif merupakan doamin yang sangat penting dalam

membentuk tidakan seseorang.

Perilaku yang didasarkan pengetahuan, kesadaran, dan sikap positif lebih

langgeng dari pada perilaku yang tidak didasarkan oleh pengetahuan

(Notoatmodjo, 2010). Pengetahuan yang baik sangat mempengaruhi pola pikir

seseorang, karena semakin tinggi pengetahuan seseorang semakin tinggi pula

kemampuan dan kesadaran mereka dalam menerima informasi serta

menerapkannya dengan mudah dalam kehidupan sehari- hari.



Pada penelitian ini didapatkan pengetahuan berpengaruh signifikan dan

positif terhadap tes HIV dan keputusan pemberian ASI, hal ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Ayu Wulan Sari (2014) yang berjudul Faktor –

Faktor yang berhubungan dengan Niat Ibu Hamil Untuk Memanfaatkan Layanan

VCT (Voluntary Counseling And Testing) di Wilayah Kerja Puskesmas Ciputat

Kota Tangerang Selatan dimana didapat sebanyak 70 responden (92,1%) memiliki

pengetahuan rendah.

Menurut asumsi peneliti masih banyak nya ditemukan ibu hamil yang

memiliki pengetahuan rendah yang tidak melakukan pemeriksaan HIV karena

masih rendah nya tingkat pendidikan responden yang sebagian besar

berpendidikan SMA kebawah. Karena biasanya tingkat pengetahuan erat kaitanya

dengan tingkat pendidikan seseorang, sehingga menimbulkan anggapan –

anggapan yang keliru tentang pentingnya melakukan pemeriksaan HIV selama

kehamilan.

Dari hasil peneliti ini didapatkan bahwa kurang dari 50% ibu hamil

memiliki pengetahuan yang tinggi untuk melakukan tes HIV hal ini disebabkan

oleh mereka kurang aktif dalam mencari informasi tentang pemeriksaan HIV bagi

ibu hamil, selain itu mereka juga kurang melakukan interaksi komunikasi kepada

petugas kesehatan, padahal informasi – informasi terkait dengan pelayanan

pemeriksaan HIV dengan mudah didapatkan di pelayanan kesehatan seperti

posyandu dan puskesmas.

Dalam penelitian Dermatoto (2010) pengetahuan tentang HIV/AIDS yang

baik serta dibarengi dengan sikap yang positif belum tentu seseorang dapat

berperilaku baik terhadap hal tersebut. Ini disebabkan berbagai alasan seperti :

belum adanya keberanian melakukan tes HIV, adanya perasaan takut mengetahui

HIV positif dan keengganan melakukan tes HIV karena lebih menyukai untuk

tidak mengetahui status terkait dalam masalah HIV/AIDS. Menurut Peganarifan

(2010) untuk menurunkan angka penderita HIV/AIDS, dibutuhkan peran serta

orang tua, keluarga, lingkungan, dan penyuluhan-penyuluhan pada semua lapisan

masyarakat umumnya dan ibu hamil khususnya yang juga rentan terhadap

HIV/AIDS.



Hasil penelitian pada tabulasi silang antara pengetahuan dengan tes HIV

terdapat hubungan yang signifikan, namun tidak terdapat hubungan yang

signifikan pada variabel pengetahuan dengan keputusan pemberian ASI. Hal ini

kemungkinan dikarenakan tingkat pengetahuan ibu yang cukup tinggi rata-rata

SMA dan dengan didorong oleh petugas kesehatan untuk melakuakn tes HIV

sehingga ibu tidak berkeberatan untuk memberikan ASI pada bayinya kelak

karena ibu sebelum melakukan tes HIV sudah diberi penjelasan terlebih dahulu

tentang HIV dan menyusui.

Transmisi HIV melalui ASI sudah terdokumentasi sejak 1985. Laporan

pertama, menyatakan bahwa terdapat transmisi HIV melalui penyusuan dari

seorang ibu yang tertular virus HIV pascakelahiran dari transfuse darah maupun

hubungan kelamin. (Ziegler et al. 1985; Hira et al. 1990; Van de Perre et al. 1991;

Palasanthiran et al. 1993). Terdapat juga laporan yang menjelaskan risiko

penularan HIV secara oral pada bayi melalui penyusuan oleh ibu susu.
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