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ABSTRAK 

 

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU PENCEGAHAN 

HIV PADA PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) 

DI KECAMATAN PATOKBEUSI KABUPATEN SUBANG 

TAHUN 2011 

 

MARNI BR KARO
 

 

Latar Belakang: Kasus HIV di Kabupaten Subang (Jawa Barat) yang dilaporkan dari tahun ke 

tahun mengalami peningkatan yang sangat tajam. Patokbeusi adalah salah satu Kecamatan yang 

ada di Kabupaten Subang dengan angka kejadian HIV tertinggi kedua. Terdapat 4 perempuan yang 

mengidap HIV positif, 1 laki-laki dan 2 perempuan dengan AIDS positif, dan 1 kematian karena 

AIDS di wilayah tersebut. 

Tujuan Penelitian: Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku pencegahan 

HIV pada Pekerja Seks Komersial di Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang tahun 2011. 

Metode Penelitian: Cross Sectional, populasinya adalah Pekerja Seks Komersial. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling, data yang diperoleh yaitu dari data 

primer berupa kuesioner.Analisis data yang digunakan adalah analisis univariat dan bivariat. 

Hasil Penelitian:Distribusi frekuensi perilaku pencegahan HIV pada Pekerja Seks Komersial yang 

ada di Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang tahun 2014 dari 48 responden terdapat 37 

responden (77.1%) berperilaku baik,11 responden (22.9%) berperilaku cukup, dan tidak ada 

responden yang berpengetahuan kurang dalam pencegahan HIV.Berdasarkan pengetahuan, 

diperoleh 36 responden (75%) berpengetahuan baik, 12 responden (25%) berpengetahuan cukup, 

dan tidak ada responden yang berpengetahuan kurang dalam pencegahan HIV; Berdasarkan sikap, 

diperoleh 34 responden (70.8%) bersikap positif dan 14 responden (29.2%) bersikap negatif dalam 

pencegahan HIV; Berdasarkan dukungan tenaga kesehatan, diperoleh 47 responden (97.9%) 

menyatakan mendukung dan 1 responden (2.1%) menyatakan tidak mendukung dalam pencegahan 

HIV.Faktor yang memiliki hubungan dengan perilaku pencegahan HIV adalah faktor predisposisi 

yakni pengetahuan (P=0.001) dan sikap (P=0.035), sedangkan faktor pendorong (dukungan tenaga 

kesehatan): (P=0.515) tidak memiliki hubungan. 

Kata Kunci : Perilaku,Pengetahuan,Sikap,HIV, Pekerja Seks Komersial. 

Daftar Acuan : 1997-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

 

Saat ini tingkat kemoralan bangsa 

Indonesia semakin terpuruk, hal ini terbukti 

dengan tingginya jumlah Pekerja Seks 

Komersial.Akibatnya semakin banyak 

ditemukan Penyakit Menular Seksual.Profesi 

sebagai Pekerja Seks Komersial dengan 

Penyakit Menular Seksual merupakan satu 

lingkaran setan. Biasanya Penyakit Menular 

Seksual ini sebagian besar di idap oleh 

Wanita Pekerja Seks, dimana dalam 

’’menjajakan’’ dirinya terhadap pasangan 

kencan berganti-ganti tanpa menggunakan 

pengaman seperti kondom (Widyastuti, 2009 

: 115). 

Human Imunodeficiency Virus (HIV) 

and Acquired Imunodeficiency Syndrome 

(AIDS) merupakan salah satu masalah 

kesehatan terbesar pada abad 21 ini. 

Setidaknya ada 24,2 juta orang yang hidup 

dengan HIV; 2,5 juta infeksi baru; dan 1,7 

juta kematian yang diakibatkan oleh AIDS 

di seluruh dunia (WHO, 2010). 

Indonesia sebagai salah satu negara 

dengan angka perkembangan HIV tinggi di 

Asia, memperkirakan bahwa kelompok 

umur dengan angka kejadian AIDS tertinggi 

adalah kelompok umur muda (20-29 tahun) 

(Kemenkes RI, 2010). 

Data statistik kasus HIV/AIDS yang 

dilaporkan 1 Januari s/d 31 Desember 2013 

bahwa jumlah HIV/AIDS di Indonesia 

mencapai 29,037 HIV positif dan 5,608 

AIDS positif. Secara kumulatif angka 

kejadian HIV & AIDS 1 April 1987 s/d 31 

Desember 2010 di Indonesia mencapai 

127,416 HIV positif dan 52,348 AIDS 

positif dengan kematian mencapai 9,585. Di 

provinsi Jawa Barat, HIV mencapai 10,198 

dan AIDS  mencapai 4,131. Dengan 

prevalensi kasus AIDS per 100.000 

penduduk berdasarkan provinsi secara 

Nasional (22.03); Jawa Barat (9.59) 

(http://spiritia.or.id/Stats/StatCurr.pdf, di 

akses tanggal 17 April 2010). 

Kasus HIV di Kabupaten Subang (Jawa 

Barat) yang dilaporkan dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan yang sangat tajam 

dan kasus tersebut tidak saja ditemukan pada 

WPS atau kelompok berperilaku berisiko 

tinggi lainya, tetapi sudah masuk pada 

kelompok general population seperti ibu 

rumah tangga, anak sekolah, ibu hamil dan 

anak-anak. Dari 30 Kecamatan (41 

Puskesmas) yang ada di Kabupaten Subang 

terdapat 2 laki-laki yang mengidap HIV 

positif dan 11 perempuan yang mengidap 

HIV positif, sehingga total pengidap HIV di 

Kabupaten Subang sejumlah 13 orang;  12 

laki-laki dan 35 perempuan dengan AIDS 

positif, sehingga orang dengan AIDS positif 

sejumlah 47;  dan 15 kematian karena AIDS 

di wilayah tersebut yakni 3 laki-laki dan 12 

perempuan (Profil Kesehatan Kab. Subang, 

2011). 

Wanita Pekerja Seks Komersial dan 

pelanggannya merupakan seseorang yang 

sangat beresiko tinggi dalam menularkan 

penyakit HIV/AIDS karena melakukan 

perilaku seksual yang tidak aman.Dan 

pelanggan seks komersial adalah salah satu 

penyebab penyebaran PMS (HIV/AIDS) 

disaat melakukan hubungan seksual tanpa 

menggunakan kondom. Hubungan seks 

tanpa menggunakan kondom antara Pekerja 

Seks Komersial dengan pelanggan adalah 

merupakan cara penularan HIV/AIDS 

terbesar kedua di Indonesia. Pekerja Seks 

Komersial menyumbang 5,9% sebagai 

kelompok beresiko terinfeksi HIV/AIDS 

(Dirjen PPM & PL Kemenkes RI, 2010 

dalam Dwi, E.P. 2012 : 4). 

Patokbeusi adalah salah satu Kecamatan 

yang ada di Kabupaten Subang dengan 

angka kejadian HIV tertinggi kedua setelah 

Kecamatan Pusakanagara.Profil Kesehatan 

Kab. Subang, 2011 menyatakan bahwa  

terdapat 4 perempuan yang mengidap HIV 

positif, 1 laki-laki dan 2 perempuan dengan 

AIDS positif, dan 1 kematian karena AIDS 

di wilayah tersebut. Kemudian peneliti 

melakukan studi pendahuluan dengan hasil 

observasi bahwa banyaknya PSK di cafe 

yang ada di Kecamatan Patokbeusi.Dengan 

berpakaian minim dan seksi, para PSK 

tersebut menunggu datangnya para 

“pelanggan” setiap malamnya berderet di 

cafe jalan pantura (Patokbeusi). 

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, 

maka dapat disimpulkan bahwa penularan 

HIV pada kelompok resti sudah 

terkonsentrasi dan menjadi masalah 

kesehatan masyarakat, hal ini memerlukan 

penanganan yang serius, komprehensif dan 

berkesinambungan untuk bisa memutus 

rantai penularan HIV.Saat ini Pekerja Seks 

Komersial merupakan faktor resiko tinggi 

terjadinya penularan HIV.Sehingga 

diperlukan suatu pencegahan, salah satunya 

melalui pemberian informasi dan 

pembangunan paradigma dalam masyarakat 

bahwa pendidikan mengenai HIV 

merupakan suatu hal yang sangat penting 

diketahui masyarakat pada umumnya, PSK 

dan pelanggannya khususnya. 

http://spiritia.or.id/Stats/StatCurr.pdf
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Melalui dukungan tenaga kesehatan 

setempat dengan diadakannya penyuluhan 

dan promosi terkait pencegahan HIV dapat 

lebih meningkatkan pengetahuan PSK yang 

diharapkan bisa membuka pola pikir PSK 

dan sikap yang positif untuk melakukan 

upaya pencegahan tersebut.Hal inilah yang 

menarik perhatian penulis untuk mengangkat 

permasalahan tersebut didalam karya tulis 

ilmiah. Penulis berfikir perlu untuk 

dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor 

yang berhubungan dengan perilaku 

pencegahan HIV pada Pekerja Seks 

Komersial (PSK) di Kecamatan Patokbeusi 

Kabupaten Subang tahun 2014, yakni faktor 

predisposisi/predisposing factors 

(pengetahuan dan sikap) dan faktor 

pendorong/reinforcing factors (dukungan 

tenaga kesehatan) karena kedua faktor ini 

lebih memberikan peluang adanya 

perubahan perilaku pencegahan pada HIV 

pada Pekerja Seks Komersial di wilayah 

tersebut. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 

cross sectional, yaitu suatu penelitian 

untuk mempelajari dinamika korelasi 

antara variabel dependen dan variabel 

independen dengan model pendekatan 

point time. Jadi variabel dependen 

(perilaku pencegahan HIV) dan variabel 

independen (faktor 

predisposisi/predisposing factors: 

pengetahuan dan sikap; 

faktorpendorong/reinforcing factor : 

dukungan tenaga kesehatan) diobservasi 

sekaligus pada saat yang sama. 

B. Populasi dan Teknik Pengambilan 

Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek 

penelitian atau objek yang diteliti 

(Notoatmojo, 2010 : 115). Populasi pada 

penelitian ini adalah Pekerja Seks Komersial 

di Kecamatan Patokbeusi Kabupaten 

Subang. 

 

Analisis Data 

Analisis data penelitian ini melalui 

prosedurbertahap : 

1. Analisis Univariat 

 Analisa Univariat untuk 

menjelaskan atau mendeskipsikan 

karakteristik setiap variabel penelitian 

(Notoatmodjo, 2011 : 182). Pada umumnya 

dalam hasil analisa ini hanya menghasilkan 

distribusi frekuensi dan persentase, dengan 

rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan :  P  =  

Persentase. 

  f  =  Jumlah 

kasus. 

   n  =  Jumlah 

responden. 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilaksanakan untuk 

menguji hipotesa. Uji statistik yang 

digunakan adalah Chi-square, dengan rumus 

: 

 X
2
 =  



E

EO 2)(
 

Keterangan : 

X2 =  Chi-square 

O =  Observasi 

sE =  Ekspektasi 

df =  (k – 1) (b – 1) 

 Kriteria uji menggunakan 

tingkat kemaknaan () = 0,05. jika P Value 

< 0,05 maka secara signifikan ada hubungan 

antara variabel dependen dengan variabel 

independen dan apabila P Value > 0,05 

berarti tidak ada hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat (Notoatmodjo, 

2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL PENELITIAN 

 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilaksanakan tanggal 18-19 Juni 2014, 

tentang faktor-faktor yang berhubungan 

dengan perilaku pencegahan HIV pada 

Pekerja Seks Komesial (PSK) di Kecamatan 

Patokbeusi Kabupaten Subang dengan 

jumlah sampel 48 PSK, maka data yang 

dikumpulkan melalui data primer kemudian 

diolah dan disajikan dalam tabel distribusi 

frekuensi. Adapun variabel yang disajikan 

adalah : 

1. Analisis Univariat 

a. Perilaku 

Tabel 1 

Distribusi Frekuensi Perilaku Pencegahan HIV pada Pekerja Seks Komersial 

(PSK) di Kecamatan Patokbeusi  

Kabupaten Subang Tahun 2011 

Perilaku Frekuensi (F) Presentase (%) 

Baik 37 77.1 

Cukup 11 22.9 

Kurang 0 0 

Total 48 100 

 

Berdasarkan table 1 dapat diketahui bahwa 

dari 48 responden  diperoleh 37 responden 

(77.1%) berperilaku baik, 11 responden 

(22.9%) berperilaku cukup, dan tidak ada 

responden yang berperilaku kurang dalam 

pencegahan HIV. 

 

b. Pengetahuan 

Tabel 2 

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Terkait Pencegahan HIV pada Pekerja 

Seks Komersial (PSK) di Kecamatan Patokbeusi  

Kabupaten Subang Tahun 2011 

Pengetahuan Frekuensi (F) Presentase (%) 

Baik 36 75 

Cukup 12 25 

Kurang 0 0 

Total 48 100 

 

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa 

dari 48 respondendiperoleh 36 responden 

(75%) berpengetahuan baik, 12 responden 

(25%) berpengetahuan cukup, dan tidak ada 

responden yang berpengetahuan kurang 

dalam pencegahan HIV. 

 

 

 

 

 

 



c. Sikap 

Tabel 3 

Distribusi Frekuensi Sikap Terkait Pencegahan HIV pada Pekerja Seks 

Komersial (PSK) di Kecamatan Patokbeusi  

Kabupaten Subang Tahun 2011 

Pengetahuan Frekuensi (F) Presentase (%) 

Positif 34 70.8 

Negatif 14 29.2 

Total 48 100 

 

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa 

dari 48 responden diperoleh 34 responden 

(70.8%) bersikap positif dan 14 responden 

(29.2%) bersikap negatif dalam pencegahan 

HIV. 

d. Dukungan Tenaga Kesehatan 

Tabel 4 

Distribusi Frekuensi Dukungan Tenaga Kesehatan 

Terkait Pencegahan HIV pada Pekerja Seks Komersial (PSK) 

di Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang Tahun 2011 

 

Pengetahuan Frekuensi (F) Presentase (%) 

Mendukung 47 97.9 

Tidak Mendukung  1 2.1 

Total 48 100 

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa 

Berdasarkan dukungan tenaga kesehatan dari 

48 responden diperoleh 47 responden 

(97.9%) menyatakan mendukung dan 1 

responden (2.1%) menyatakan tidak 

mendukung dalam pencegahan HIV. 

  



2. Analisis Bivariat 

Hubungan faktor 

predisposisi/predisposing factors terhadap 

perilaku pencegahan HIV pada Pekerja Seks 

Komesial (PSK) di Kecamatan Patokbeusi 

Kabupaten Subang tahun 2014. 

Hubungan pengetahuan terhadap 

perilaku pencegahan HIV pada Pekerja Seks 

Komesial (PSK) di Kecamatan Patokbeusi 

Kabupaten Subang tahun 2014. 

Tabel 5 

Hubungan Pengetahuan Terhadap Perilaku Pencegahan HIV pada Pekerja Seks Komersial 

(PSK) di Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang Tahun 2011 

 

Berdasarkan tabel 5 diperoleh 

pada responden yang berpengetahuan baik 

dan berperilaku baik adalah 88.9%, 

responden yang berpengetahuan baik dan 

berperilaku cukup adalah 11.1%, responden 

yang berpengetahuan cukup dan 

berperilaku kurang adalah 0%. Sedangkan 

pada responden yang berpengetahuan cukup 

dan berperilaku baik adalah 41.7%, 

responden yang berpengetahuan cukup dan 

berperilaku cukup adalah 58.3%, responden 

yang berpengetahuan cukup dan 

berperilaku kurang adalah 0%, pada 

responden yang berpengetahuan kurang dan 

berperilaku baik adalah 0%, responden yang 

berpengetahuan kurang dan berperilaku 

cukup adalah 0%, responden yang 

berpengetahuan kurang dan berperilaku 

kurang adalah 0%. 

Hasil uji statistik menggunakan derajat 

kemaknaan dengan batas α = 0.05 maka 

diperoleh Pvalue = 0.001, hal ini menunjukkan 

P value < α (0.001 < 0.005). Maka 

disimpulkan (H0) ditolak, artinya secara 

statistik terdapat hubungan antara faktor 

predisposisi/predisposing factors 

(pengetahuan) terhadap perilaku pencegahan 

HIV pada responden. Nilai Odds Rasio (OR) 

diperoleh 11.2% yang berarti bahwa 

responden yang berpengetahuan baik 11 kali 

lebih menunjukkanperilaku yang baik dalam 

melakukan pencegahan HIV dibandingkan 

dengan responden yang berpengetahuan 

cukup. 

Hubungan sikap terhadap perilaku 

pencegahan HIV pada Pekerja Seks 

Komesial (PSK) di Kecamatan Patokbeusi 

Kabupaten Subang tahun 2014 

 

Tabel 6 

Hubungan Sikap Terhadap Perilaku Pencegahan HIV pada Pekerja Seks 

Komersial (PSK) di Kecamatan Patokbeusi  

Kabupaten Subang Tahun 2011 

Sikap 

Perilaku 
Total P  

Value 

OR 

(%) 
Baik Cukup Kurang 

F % F % F % F % 

Positif 29 85.3 5 14.7 0 0 34 100 
0.035 4.35 

Negatif 8 57.1 6 42.9 0 0 14 100 

Total 37 77.1 11 22.9 0 0 48 100   

Berdasarkan tabel 5.6 diperoleh pada 

responden yang bersikap positif dan 

berperilaku baik adalah 85.3%, responden 

yang bersikap positif dan berperilaku cukup 

adalah 14.7%.responden yang bersikap 

positif dan berperilaku kurang adalah 0%. 

Sedangkan pada responden yang bersikap 

negatif dan berperilaku baik adalah 57.1%, 

responden yang bersikap negatif dan 

berperilaku cukup adalah 42.9%, responden 

Pengetahuan 

Perilaku 

Total P  

Value 

OR 

(%) 
Baik Cukup Kurang  

F % F % F % F % 

Baik 32 88.9 4 11.1 0 0 36 100 

0.001 11.2 Cukup 5 41.7 7 58.3 0 0 12 100 

Kurang 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 37 77.1 11 22.9 0 0 48 100   



yang bersikap negatif dan berperilaku kurang adalah 0% 

Hasil uji statistik menggunakan derajat 

kemaknaan dengan batas α = 0.05 maka 

diperoleh Pvalue = 0.035, hal ini menunjukkan 

P value < α (0.035 < 0.05). Maka 

disimpulkan (H0) ditolak, artinya secara 

statistik terdapat hubungan antara faktor 

predisposisi/predisposing factors (sikap) 

terhadap perilaku pencegahan HIV pada 

responden. Nilai Odds Rasio (OR) diperoleh 

4.35% yang berarti bahwa responden yang 

bersikap positif 4 kali lebih 

menunjukkanperilaku yang baik dalam 

melakukan pencegahan HIV dibandingkan 

dengan responden yang bersikap negatif.

Hubungan faktor pendorong/reinforcing 

factor (dukungan tenaga kesehatan) terhadap 

perilaku pencegahan HIV pada Pekerja Seks 

Komesial (PSK) di Kecamatan Patokbeusi 

Kabupaten Subang tahun 2011. 

Tabel 7 

Hubungan Dukungan Tenaga Kesehatan Terhadap Perilaku Pencegahan HIV 

pada Pekerja Seks Komersial (PSK) 

di Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang Tahun 2011 
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Berdasarkan table 7 diperoleh 

pada responden dengan dukungan tenaga 

kesehatan yang mendukung dan berperilaku 

baik adalah 36 orang (76.6%), responden 

dengan dukungan tenaga kesehatan yang 

mendukung dan berperilaku cukup adalah 

11 orang (23.4%), responden dengan 

dukungan tenaga kesehatan yang 

mendukung dan berperilaku baik adalah 36 

orang (76.6%), responden dengan dukungan 

tenaga kesehatan yang mendukung dan 

berperilaku kurang adalah 0%. Sedangkan 

pada responden dengan dukungan tenaga 

kesehatan yang tidak mendukung dan 

berperilaku baik adalah 1 orang (100%), 

responden dengan dukungan tenaga 

kesehatan yang tidak mendukung dan 

berperilaku cukup adalah 0%, responden 

dengan dukungan tenaga kesehatan yang 

tidak mendukung dan berperilaku kurang 

adalah 0%. 

Hasil uji statistik menggunakan 

derajat kemaknaan dengan batas α = 0.05 

maka diperoleh Pvalue = 0.515, hal ini 

menunjukkan P value > α (0.515 > 0.05). 

Maka disimpulkan (H0) diterima, artinya 

secara statistik tidak ada hubungan antara 

faktor pendorong/reinforcing factor 

(dukungan tenaga kesehatan) terhadap 

perilaku pencegahan HIV pada responden. 

Dukungan 

Tenaga 

Kesehatan 

Perilaku 
Total P  

Value 
Baik Cukup Kurang 

F % F % F % F % 

Mendukung 36 76.6 11 23.4 0 0 47 100 

1 Tidak 

Mendukung 
1 100 0 0 0 0 1 100 

Total 37 77.1 11 22.9 0 0 48 100  



PEMBAHASAN 

`  

 Berdasarkan dengan judul 

penelitian yaitu Faktor-faktor yang 

Berhubungan dengan Perilaku Pencegahan 

HIV pada Pekerja Seks Komersial (PSK) di 

Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang 

Tahun 2011, pada bab ini peneliti akan 

membahas mengenai hasil penelitian yang 

telah dilakukan melalui pengambilan data 

primer kemudian dibandingkan dengan teori 

yang ada. 

Analisis Univariat 

Perilaku 

Skiner, 1938 dalam Watief, 2010 

seorang ahli perilaku mengemukakan bahwa 

perilaku merupakan respons atau reaksi 

seseorang terhadap stimulus (rangsangan 

dari luar). Perilaku ini terjadi melalui proses 

adanya stimulus terhadap organisme, dan 

kemudian organisme tersebut merespons, 

maka teori Skiner ini disebut teori stimulus-

organisme-respons (Notoatmodjo, 2003). 

Pengukuran atau cara mengamati 

perilaku dapat dilakukan melalui dua cara, 

secara langsung, yakni dengan pengamatan 

(obsevasi), yaitu mengamati tindakan dari 

subyek dalam rangka memelihara 

kesehatannya. Sedangkan secara tidak 

langsung menggunakan metode mengingat 

kembali (recall). Metode ini dilakukan 

melalui pertanyaan-pertanyaan terhadap 

subyek tentang apa yang telah dilakukan 

berhubungan dengan obyek tertentu 

(Notoatmodjo, 2005 : 59 dalam 

http://digilib.unimus.ac.id). 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan didapatkan mayoritas responden 

berperilaku baik dalam pencegahan HIV di 

Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang. 

Hal ini tergambarkan dari hasil jawaban 

kuesioner yang diberikan bahwa mayoritas 

responden melakukan cara pencegahan 

penularan HIV seperti : pernah melakukan 

tes darah (VCT), memakai kondom pada 

saat melakukan hubungan seksual, menolak 

melakukan hubungan seksual dengan orang 

yang menderita penyakit kelamin (Penyakit 

Menular Seksual), menolak pelanggan yang 

tidak mau menggunakan kondom, 

menghindari penggunaan jarum suntik dan 

alat tusuk lainnya secara bergantian, 

menghindari tertusuk jarum suntik bekas 

pakai bergantian, menolak melakukan 

hubungan seksual dengan seorang yang 

menggunakan jarum suntik dan alat tusuk 

lainnya secara bergantian, mendonorkan 

darah dengan uji bebas HIV terlebih dahulu, 

menghindari kontak kulit dengan luka 

seorang yang menderita Penyakit Menular 

Seksual / HIV. 

Mayoritas responden berperilaku baik 

dalam pencegahan HIV disebabkan sudah 

banyak responden yang sudah terpapar 

dengan informasi tentang HIV dan tingkat 

pengetahuan sudah pada tahap aplikasi. Hal 

ini dibuktikan dengan didapatkannya 

informasi melalui penyuluhan dan promosi 

serta dilaksanakannya anjuran tenaga 

kesehatan setempat terkait cara pencegahan 

penularan HIV yakni dengan pemakaian 

kondom pada saat melakukan hubungan 

seksual. 

  

http://digilib.unimus.ac.id/


Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan bentuk 

perilaku tertutup yakni respon seseorang 

terhadap stimulus dalam bentuk terselubung 

atau tertutup (covert). Respon atau reaksi 

terhadap stimulus ini masih terbatas pada 

perhatian, persepsi pengetahuan/kesadaran, 

dan sikap yang terjadi pada orang yang 

menerima stimulus tersebut, dan belum 

dapat diamati secara jelas oleh orang lain, 

misalnya : seorang PSK tahu bahwa HIV 

dapat menular melalui hubungan seks yang 

tidak aman (tanpa menggunakan kondom) 

(Notoatmodjo, 2012 :132). 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan didapatkan mayoritas responden 

berpengetahuan baik dalam pencegahan HIV 

di Kecamatan Patokbeusi Kabupaten 

Subang. Hal ini tergambarkan dari mayoritas 

hasil jawaban responden benar dari 

kuesioner yang diberikan terkait pengertian 

HIV, perjalanan infeksi HIV, Cara penularan 

HIV, kelompok resiko tinggi dan cara 

pencegahan penularan HIV. 

Sikap 

Menurut Notoatmodjo, 2003 dalam 

http://www.allbookez.com, perilaku 

terbentuk dari tiga faktor, salah satunya 

yaitu : faktor-faktor predisposisi 

(predisposing factor), yang terwujud dalam 

pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi, 

tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi. 

Notoatmodjo, 2012 : 140 

menyatakan bahwa sikap merupakan reaksi 

atau respon yang masih tertutup dari 

seseorang terhadap suatu stimulus atau 

objek. Sikap belum merupakan suatu 

tindakan atau aktifitas, akan tetapi 

merupakan predisposisi tindakan suatu 

perilaku. 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan didapatkan mayoritas responden 

bersikap positif dalam pencegahan HIV. Hal 

ini tergambarkan dari mayoritas jawaban 

responden setuju dengan pernyataan yang 

terdapat pada kuesioner yang diberikan 

terkait pencegahan HIV, yakni setuju bahwa 

pemakaian kondom dapat mencegah 

penularan HIV, dengan menolak pelanggan 

yang tidak mau menggunakan kondom akan 

mencegah anda dari penularan HIV, penting 

bagi seseorang yang pernah melakukan 

hubungan seksual dengan berganti-ganti 

pasangan untuk segera melakukan tes HIV, 

setuju bahwa jika perempuan dengan HIV 

positif untuk tidak hamil karena HIV 

menular dari ibu hamil ke bayi yang 

dikandung. 

Dukungan Tenaga Kesehatan 

Perilaku manusia berasal dari dorongan 

yang ada dalam diri manusia, sedang 

dorongan merupakan usaha untuk memenuhi 

kebutuhan yang ada dalam diri manusia. 

Perilaku merupakan perwujudan dari adanya 

kebutuhan. Perilaku atau perbuatan manusia 

tidak terjadi secara sporadik (timbul dan 

hilang saat - saat tertentu), tetapi selalu ada 

kelangsungan kontinuitas antara satu 

perbuatan dengan perbuatan berikutnya, 

sehingga perilaku timbul karena dorongan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan ( 

Purwanto, 1999 ). 

Perilaku kesehatan seseorang atau 

masyarakat ditentukan oleh minat orang 

terhadap objek kesehatan, ada tidaknya 

dukungan dari masyarakat sekitarnya, atau 

ada tidaknya informasi tentang kesehatan 

dan situasi yang memungkinkan ia 

berperilaku atau bertindak (Syukriyya, 

2011). 

Dukungan petugas kesehatan 

(http://repository.usu.ac.id) adalah upaya 

yang diselenggarakan sendiri atau secara 

bersama-sama dalam suatu organisasi untuk 

memelihara dan meningkatkan kesehatan, 

mencegah dan menyembuhkan penyakit 

serta memulihkan kesehatan perorangan, 

kelompok dan masyarakat. 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan didapatkan mayoritas responden 

menyatakan bahwa tenaga kesehatan 

mendukung upaya pencegahan HIV.Hal ini 

ditunjukkan dengan sering diadakannya tes 

VCT, juga intensifnya kegiatan penyuluhan 

dan promosi yang diadakan oleh tenaga 

kesehatan di wilayah tersebut terkait 

pencegahan HIV. 

 

Analisis Bivariat 

 Hubungan faktor predisposisi/predisposing factors terhadap perilaku pencegahan HIV pada Pekerja Seks Komesial (PSK) di Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang tahun 2011. 

Hubungan pengetahuan terhadap perilaku 

pencegahan HIV pada Pekerja Seks 

Komesial (PSK) di Kecamatan Patokbeusi 

Kabupaten Subang tahun 2011. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

didapatkan mayoritas responden 

berpengetahuan baik dan berperilaku baik 

dalam pencegahan HIV di Kecamatan 

Patokbeusi Kabupaten Subang. Sering 

diadakannya penyuluhan dan promosi yang 

diadakan oleh tenaga kesehatan setempat 

terkait pencegahan HIV menjadikan 

mayoritas responden mengetahui bahwa 

HIV ditularkan pada cairan sperma (air 

mani), darah dan cairan vagina. Responden 

juga mengetahui bahwa penularan HIV 

http://www.allbookez.com/


dapat di cegah dengan memakai kondom 

pada saat melakukan hubungan seksual, 

menolak melakukan hubungan seksual 

dengan orang yang menderita penyakit 

kelamin (Penyakit Menular Seksual), 

menolak pelanggan yang tidak mau 

menggunakan kondom.Hal ini menjadikan 

responden melakukan perilaku yang baik 

terkait pencegahan penularan HIV. 

Hasil uji statistik menunjukkan Pvalue = 

0.001, hal ini berarti secara statistik terdapat 

hubungan antara faktor predisposisi/ 

predisposing factors (pengetahuan) terhadap 

perilaku pencegahan HIV pada Pekerja Seks 

Komersial (PSK) di Kecamatan Patokbeusi 

Kabupaten Subang tahun 2014. 

Hasil penelitian yang diperoleh bertentangan 

dengan hasil penelitian Sutri Ana Sianturi, 

2010 dengan judul “Hubungan Faktor 

Predisposisi, Pendukung, Dan Penguat 

Dengan Tindakan Penggunaan Kondom 

Pada WPS Untuk Pencegahan HIV/AIDS Di 

Kabupaten Serdang Bedagai” yakni 

pengetahuan tidak berhubungan dengan 

tindakan penggunaan kondom, dalam hal ini 

kondom merupakan salah satu tindakan 

pencegahan penularan HIV. 

Hubungan sikap terhadap perilaku 

pencegahan HIV pada Pekerja Seks 

Komesial (PSK) di Kecamatan Patokbeusi 

Kabupaten Subang tahun 2011. 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan didapatkan mayoritas responden 

bersikap positif dan berperilaku baik dalam 

pencegahan HIV di Kecamatan Patokbeusi 

Kabupaten Subang.Sering diadakannya 

penyuluhan dan promosi yang diadakan oleh 

tenaga kesehatan setempat terkait 

pencegahan HIV menjadikan mayoritas 

responden berpengetahuan baik sehingga 

mayoritas responden bersikap positif.Hal ini 

menjadikan responden melakukan perilaku 

yang baik terkait pencegahan penularan 

HIV. 

 Hasil uji statistik menunjukkan Pvalue = 0.035, hal ini berarti secara statistik terdapat hubungan antara faktor predisposisi/ predisposing  factors(sikap) terhadap perilaku pencegahan HIV pada Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang tahun 2014 

Hasil penelitian yang diperoleh sejalan 

dengan hasil penelitian Sutri Ana Sianturi, 

2013 dengan judul “Hubungan Faktor 

Predisposisi, Pendukung, Dan Penguat 

Dengan Tindakan Penggunaan Kondom 

Pada WPS Untuk Pencegahan HIV/AIDS Di 

Kabupaten Serdang Bedagai” yakni variabel 

sikap berhubungan dengan tindakan 

penggunaan kondom, dalam hal ini kondom 

merupakan salah satu tindakan pencegahan 

penularan HIV. 

 

Hubungan faktor pendorong/reinforcing 

factor (dukungan tenaga kesehatan) 

dengan perilaku pencegahan HIV pada 

Pekerja Seks Komesial (PSK) di 

Kecamatan Patokbeusi Kabupaten 

Subang tahun 2011. 

 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan didapatkan mayoritas responden 

menyatakan bahwa tenaga kesehatan 

mendukung upaya pencegahan HIV dan 

responden melakukan perilaku yang baik 

dalam pencegahan penularan HIV. Hal ini 

ditunjukkan dengan sering diadakannya 

upaya pencegahan HIV oleh tenaga 

kesehatan di wilayah tersebut terkait 

pencegahan HIV dengan dilaksanakan tes 

VCT, juga intensifnya kegiatan penyuluhan 

dan promosi sehingga pengetahuan 

responden bertambah dan bersikap positif, 

maka responden pun melakukan tindakan 

pencegahan HIV. 

Hasil uji statistik menunjukkan 

Pvalue = 0.515, hal ini berarti secara statistik 

tidak ada hubungan antara faktor 

pendorong/reinforcing factor (dukungan 

tenaga kesehatan) terhadap perilaku 

pencegahan HIV pada Pekerja Seks 

Komersial (PSK) di Kecamatan Patokbeusi 

Kabupaten Subang tahun 2014. Hal ini 

ditunjukkan dengan hanya 1 responden yang 

menyatakan bahwa tenaga kesehatan 

mendukung upaya pencegahan HIV, namun 

responden tersebut berperilaku baik dalam 

pencegahan HIV.Hasil penelitian juga 

menunjukkan mayoritas responden 

menyatakan bahwa tenaga kesehatan 

mendukung upaya pencegahan HIV dan 

responden melakukan perilaku yang baik 

dalam pencegahan penularan HIV. 

Hasil penelitian yang diperoleh 

bertentangan dengan hasil penelitian Sutri 

Ana Sianturi, 2013 dengan judul “Hubungan 

Faktor Predisposisi, Pendukung, Dan 

Penguat Dengan Tindakan Penggunaan 

Kondom Pada WPS Untuk Pencegahan 

HIV/AIDS Di Kabupaten Serdang Bedagai” 

yakni dukungan tenaga kesehatan 

berhubungan dengan tindakan penggunaan 

kondom, dalam hal ini kondom merupakan 

salah satu tindakan pencegahan penularan 

HIV. 



 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan di Kecamatan Patokbeusi Kabupaten 

Subang yaitu mengetahui Faktor-faktor yang 

Berhubungan dengan Perilaku Pencegahan HIV pada 

Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kecamatan 

Patokbeusi Kabupaten Subang Tahun 2014 yang 

dilaksanakan pada tanggal 18-19 Juni 2011, maka 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa : 

1. Distribusi frekuensi perilaku pencegahan 

HIV pada Pekerja Seks Komersial (PSK) 

yang ada di Kecamatan Patokbeusi 

Kabupaten Subang tahun 2011, dari 48 

responden diperoleh 37 responden (77.1%) 

berperilaku baik, 11 responden (22.9%) 

berperilaku cukup, dan tidak ada responden 

yang berpengetahuan kurang dalam 

pencegahan HIV. 

2. Distribusi frekuensi pengetahuan terkait 

pencegahan HIV pada Pekerja Seks 

Komersial (PSK) yang ada di Kecamatan 

Patokbeusi Kabupaten Subang tahun 2014, 

dari 48 responden diperoleh 36 responden 

(75%) berpengetahuan baik, 12 responden 

(25%) berpengetahuan cukup, dan tidak ada 

responden yang berpengetahuan kurang 

dalam pencegahan HIV. 

3. Distribusi frekuensi sikap terkait 

pencegahan HIV pada Pekerja Seks 

Komersial (PSK) yang ada di Kecamatan 

Patokbeusi Kabupaten Subang tahun 2014, 

dari 48 responden diperoleh 34 responden 

(70.8%) bersikap positif dan 14 responden 

(29.2%) bersikap negatif dalam pencegahan 

HIV. 

4. Distribusi frekuensi dukungan tenaga 

kesehatan terkait pencegahan HIV pada 

Pekerja Seks Komersial (PSK) yang ada di 

Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang 

tahun 2014, dari 48 responden diperoleh 47 

responden (97.9%) menyatakan mendukung 

dan 1 responden (2.1%) menyatakan tidak 

mendukung dalam pencegahan HIV. 

5. Hubungan faktor predisposisi/predisposing 

factors terhadap perilaku pencegahan HIV 

pada Pekerja Seks Komesial (PSK) di 

Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang 

tahun 2011 : 

a. Ada hubungan pengetahuan terhadap 

perilaku pencegahan HIV pada Pekerja 

Seks Komesial (PSK) di Kecamatan 

Patokbeusi Kabupaten Subang tahun 

2014.  

b. Ada hubungan sikap terhadap perilaku 

pencegahan HIV pada Pekerja Seks 

Komesial (PSK) di Kecamatan 

Patokbeusi Kabupaten Subang tahun 

2014.  

6. Tidak ada hubungan faktor 

pendorong/reinforcing factors (dukungan 

tenaga kesehatan) terhadap perilaku 

pencegahan HIV pada Pekerja Seks 

Komesial (PSK) di Kecamatan Patokbeusi 

Kabupaten Subang tahun 2011.  

 

Saran 

Bagi Komisi Penanggulangan AIDS 

(KPA) Setempat 

Diharapkan penelitian ini dari 

pihak Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) 

Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang 

untuk menindak lanjuti upaya preventif 

kepada para Pekerja Seks Komersial (PSK) 

yang ada di wilayahnya, mengadakan 

penyuluhan kesehatan agar para Pekerja 

Seks Komersial (PSK) sadar akan 

pentingnya perilaku pencegahan HIV dalam 

pencegahan penularan kejadian HIV. 

 

Bagi Responden 

Diharapkan agar responden dapat 

meningkatkan pengetahuan, sikap dan 

perilaku terkait pencegahan HIV dengan 

mengikuti penyuluhan, promosi, dan tes 

VCT yang diadakan oleh tenaga kesehatan 

di wilayahnya. 

 

Bagi Peneliti Lain 
Diharapkan agar ada penelitian lain 

yang meneruskan penelitian ini dengan 

mengembangkan tentang Faktor-faktor yang 

Berhubungan dengan Perilaku Pencegahan 

HIV pada Pekerja Seks Komersial (PSK) di 

Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang 

selanjutnya. 

 

Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan hasil penelitian ini 

menjadi data dasar sehingga bisa di tindak 

lanjuti, agar didapat hasil yang lebih baik 

dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

acuan untuk penelitian selanjutnya. 
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