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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar belakang. 

 AIDS (Acquired Immune Deficiency Sindrom) atau sekumpulan gejala penyakit 

yang menunjukkan kelemahan atau kerusakan daya tahan tubuh yang didapat dari faktor 

luar (bukan bawaan sejak lahir). Jadi sebenarnya AIDS merupakan kumpulan gejala-

gejala penyakit infeksi atau keganasan tertentu yang timbul sebagai akibat menurunnya 

daya tahan tubuh (kekebalan) penderita. 

 Dari keterangan tersebut jelaslah bahwa sebelum seseorang menderita AIDS, 

dalam tubuhnya terlebih dahulu telah terjadi kerusakan sistem kekebalan tubuh ini, 

penderita akan menjadi peka terhadap infeksi termasuk infeksi kuman yang didalam 

keadaan normal sebenarnya tidak berbahaya. Infeksi kuman bentuk ini disebut sebagai 

infeksi oportunistik. 

 Pada tahun 1983 dan 1984 para peneliti menemukan satu jenis virus yang 

merupakan penyebab AIDS, yang sekarang dikenal sebagai HIV (Human Immuno 

Defienci Virus). AIDS berbeda dalam epidemi lainnya, karena merupakan penyakit-

penyakit fatal, menular dan sampai sekarang belum ada obatnya. Penderita AIDS tetap 

menularkan penyakit sepanjang hidupnya dan biasa HIV menyerang usia produktif. 

Masalah AIDS menjadi lebih berat lagi karena pada kasus seropositif, penderita 

biasanya merasa sehat dan dari penampilan luar juga tampak sehat, namun merupakan 

pembawa virus yang asimptomatik dan dapat menularkan HIV pada orang lain. 

 Penyebaran penyakit AIDS dapat melalui 3 cara yaitu : 

1. Hubungan seksual. 

2. Tranfusi darah yang telah terinfeksi. 

3. Virus yang masuk fetus ibu hamil yang telah terinfeksi. 

 Secara nyata tidak terdapat pentebaran melalui makanan yang telah 

terkontaminasi, beciuman, maupun gigitan nyamuk. Meskipun pengetahuan tentang 

penyebarannya telah diketahui, ternyata tetap tidak dapat menghebtikan penyebaran dari 

penyakit ganas ini. 

 

 



 2 

B. Tujuan Penulisan  

a. Tujuan Umum  

 Agar manusia mendapat gambaran yang jelas dan nyata pemberian asuhan 

keperawatan secara menyeluruh melalui pendekatan proses perawatan pada penderita 

HIV AIDS. 

b. Tujuan Khusus 

 Agar perawat dapat memberikan asuhan keperawatan pada pasien HIV AIDS 

yang meliputi : 

 Pengkajian asuhan keperawatan 

 Mengidetifikasi serta mendiagnosa masalah yang timbul 

 Merumuskan rencana keperawatan. 

 Melaksanakan asuhan keperawatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Konsep Dasar. 

 AIDS (Acquired Immune Deficiency Sindrom) atau sekumpulan gejala penyakit 

yang menunjukkan kelemahan atau kerusakan daya tahan tubuh yang didapat dari faktor 

luar (bukan bawaan sejak lahir). Jadi sebenarnya AIDS merupakan kumpulan gejala-

gejala penyakit infeksi atau keganasan tertentu yang timbul sebagai akibat menurunnya 

daya tahan tubuh (kekebalan) penderita. 

 

B. Etiologi 

 Jenis virus yang merupakan penyebab AIDS, yang sekarang dikenal sebagai 

HIV (Human Immuno Defienci Virus). AIDS berbeda dalam epidemi lainnya, karena 

merupakan penyakit-penyakit fatal, menular dan sampai sekarang belum ada obatnya. 

Penderita AIDS tetap menularkan penyakit sepanjang hidupnya dan biasa HIV 

menyerang usia produktif. Masalah AIDS menjadi lebih berat lagi karena pada kasus 

seropositif, penderita biasanya merasa sehat dan dari penampilan luar juga tampak 

sehat, namun merupakan pembawa virus yang asimptomatik dan dapat menularkan HIV 

pada orang lain. 

 Virus penyebab AIDS secara virologik termasuk golongan retrovirus, yang 

anggotanya dapat ditemukan pada semua verterbrata termasuk manusia. Virus ini 

termasuk golongan virus yang mengandung RNA. Kebanyakan retrovirus mengadakan 

reproduksi tanpa mematikan sel hospesnya beberapa jenis retrovirus mempunyai 

kemampuan sitosilat. Retrovirus dikenal karena kemampuannya untuk menginduksi 

terjadinya tumor. 

 HIV dapat ditemukan dalam darah, produk darah (seru, plasma, fraksi vili), 

semen soliva, air mata, otak dan liponodus. Hiv dalam bahan tersebut dapat bertahan 

hidup selama 7 hari pada suhu kamar. Tindakan prepentif untuk menghindari 

kontaminasi perlu dilaksanakan secara ketat. 
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C. Patofisiologi 

 Virus masuk ke dalam tubuh manusia terutama melalui perantara darah, segmen 

dan sekret vagina. Sebagian besar penularan terjadi melalui hubungan seksual. HIV 

cenderung menyerang sel darah putih yang memegang peranan penting dalam mengatur 

dan mempertahankan sistem kekebalan tubuh, virus yang masuk kedalam sela darah 

putih, selanjutnya mengadakan replikasi sehingga menjadi banyak dan akhirnya 

menghancurkan sela darah putih itu sendiri. Kumpulan sistem kekebalan tubuh ini 

megakibatkan timbulnya berbagai infeksi oppitunistik dan keganasan yang merupakan 

gejala klinis AIDS. 

 

D. Manifestasi Klinis  

 Pada tahap awal infeksi HIV biasanya sulit dikenali, karena gejalanya tidak 

spesifik dan mirip gejala penyakit flu, keluhan dan gejala yang dapat dijumpai lainnya 

adalah demam, berkeringat, lesu, mengantuk, nyeri dipersendian, sakit kepala, diare, 

sakit leher, radang kelenjar getah bening dan bercak kemerahan ditubuh, gejala ini 

timbul mendadak dan berlangsung selama 3 -13 hari. Apabila virus menyerang jaringan 

saraf, kadang-kadang dijumpai juga kelainan fungsi hati. 

 Secara garis besar dapat disimpulkan juga gejala infeksi HIV 

 Gejala Mayor 

 Berat badan menurun lebih dari 10 % dalam 1 bulan 

 Diare kronik lebih dari 1 bulan 

 Penurunan kesadaran 

 Dimensia 

 Gejala minor  

 Batuk menetap lebih dari 1 bulan  

 Dermatitis generalisata yang gatal 

 Adanya herpes josper multiseng mental dan berulang 

 Kondidiasis orofaningeal 

 Herpes simpleks kronik progresif 

 Limfadenopati generalisata 

 Infeksi jamur berulang pada alat kelamin wanita 

 Infeksi opurtunistik 
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E. Penatalaksanaan 

 Pengobatan HIV AIDS dapat dibagi dalam : 

1. Pengobatan Suportif 

 Tujuan pengobatan ini adalah untuk meningkatkan keadaan umum penderita. 

Pengobatan ini terdiri atas pemberian gizi yang sesuai, obat sistomatik, serta vitamin. 

Disamping itu perlu diupayakan dukungan psikososial agar penderita dapat melakukan 

aktivitas seperti semula, pengobatan suportif ini sangat penting dan pada umumnya 

dapat dilaksanakan di rumah atau layanan kesehatan yang sederhana. 

 

2. Pengobatan Infeksi Opurtunistik 

 Pengobatan opurtunistik terjadi karena kekebalan tubuh yang amat menurun. 

Pengobatan ini dilakukan terhadap gejala opurtunistik. 

 

3. Terapi Antiretroviral 

 Pegnobatan yang dilakukan untuk mengembangkan sistem kekebalan tubuh dan 

memulihkan kerentanan terhadap infeksi opurtunistik. 
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BAB III 

ASUHAN KEPERAWATAN 

 

A. Pengkajian 

1. Identitas Klien 

 Nama, Umur, Jenis Kelamin atau suku Kebangsaan, Agama, Pendidikan, Status 

Perkawinan, Alamat dan Pekerjaan. 

 

B. Riwayat Kesehatan 

1. Keluhan utama : bercak-bercak gatal seluruh tubuh, infeksi akut, demam, diare, 

pembengkakan kelenjar linfe, batuk, berat badan menurun. 

2. Riwayat penyakit sekarang : penurunan berat badan, pelupa, kejang, lumpuh 

sebagian, diare menetap, kelelahan terus- menerus, ruam pada kulit, nyeri perifer 

pada neuropati, kehilangan koordinasi, demam intermittem dengan banyak 

keringat pada malam hari. 

3. Riwayat penyakit yang lalu : riwayat penyakit akut, seperti flu berulang dan 

demam. 

4. Riwayat penyakit keluarga : penyakit AIDS bukanlah merupakan suatu penyakit 

keturunan tetapi ibu hamil yang tubuhnya mengandung virus tersebut ke tubuh 

bayi yang dikandungnya. 

 

C. Pola Kebiasaan 

1.  Aktifitas/Istirahat 

 Mudah lelah, berkurangnya toleransi terhadap aktivitas biasanya, progesi 

kelelahan/malarse, perubahan pola tidur. Yang ditandai dengan kelemahan otot, 

menurunnya masa otot. Respon fisiologis terhadap aktivitas seperti perubahan 

dalam tekanan darah, frekuensi jantung, pernapasan. 

2.  Sirkulasi 

 Proses penyembuhan luka yang lambat (bila anemia), perdarahan lama pada 

cedera (jarang terjadi) yang ditandai dengan tacy cardy, perubahan tekanan 

darah postural, menurunnya volume nadi perifer, pucat/sianosis, perpanjangan 

pengisian kapiler. 
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3.  Integritas Ego 

 Faktor stress yang terhadap kehilangan, misalnya dukungan keluarga, hubungan 

dengan orang lain, penghasilan, gaya hidup tertentu dan distress spritual. 

 Mengkhawatirkan penampilan, alopesia, lesi cacat dan menurunnya berat badan. 

 Mengingkari diagnosa, merasa tidak berdaya, rasa bersalah, putus asa, depresi 

tidak berguna dan kehilangan kontrol diri. Yang ditandai dengan mengingkari, 

cemas, depresi, takut, menarik diri, perilaku marah, menangis, postur tubuh, 

menolak untuk kontak mata yang kurang, gagal menempati janji/banyak janji 

untuk periksa dengan gejala yang sama. 

 

4.  Eliminasi 

 Diare yang intermitten, terus menerus, sering dengan atau tanpa disertai keram 

Abdominal, nyeri panggul, rasa terbakar saat miksi. Yang ditandai dengan feses 

encer dengan atau tanpa disertai mukus/darah diare pekat yang sering, nyeri 

tekan abdominal, lesi/abses rectal, perianal, perubahan dalam jaringan, warna 

dan karakteistik urine. 

 

5.  Makanan/cairan 

 Tidak nafsu makan, kemampuan dalam mengenali makanan, mual/muntah, 

disfagia, nyeri retroternal saat menelan, menurn BB yang tepat/progresif yang 

diatandai dengan dapat menunjukkan adanya bising usus hiperaktif, menurn BB 

: perawatan kurus, menurunnya lemak subkutam/masa otot. Turgor kulit buruk, 

lesi pada rongga mulut, adanya selaput putih dan perubahan warna, kesehatan 

gigi dan gizi yang buruk, adanya gigi yang tanggal, edema (umum dan 

dependen). 

 

6.  Hygiene 

 

 Tidak dapat menyelesaikan Aks yang ditandai dengan memperlihatkan 

penampilan yang tidak rapi, kekurangan dalam banyak/semua perawatan diri, 

aktivitas perawatan diri. 
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7.  Neorosensori 

 Pusing, sakit kepala 

 Perubahan status mental, kehilangan ketajaman/ kemampuan diri untuk 

mengatasi masalah, tidak mampu mengingat dan konsentrasi menurun. 

 Kerusakan sensasi/indera posisi dan getaran. 

 Kelemahan otot, tremor dan perubahan ketajaman penglihatan. 

 Bebas, kesemutan pada ekstremitas (kaki tampak menunjukkan perubahan 

paling awal yang ditandai dengan perubahan status mental, dengan rentang 

antara kacau mental dengan rentang antara kacau mental sampai demensia, lupa, 

konsentrasi buruk, tingkat kesadaran menurun, apatis, 

retardasipsikomotor/respon melambat ide paranoid, ansietas yang berkembang 

bebas, harapan yang tidak realistis timbul reflek tidak normal, menurunnya 

kekuatan otot dan gaya berjalan ataksia, tremor pada motorik kasar/halus, 

menurunnya motorik fokulis hemiparesis, kejang, hemoragi dan eksudat (renitis 

CMU). 

8.  Nyeri/Kenyamanan 

 Nyeri umum/lokal, sakit rasa terbakar pada kaki, sakit kepala (keterlibatan spp) 

nyeri dada pleuritis yang ditandai dengan pembengkakan pada sendi, nyeri pada 

kelenjar, nyeri tekan, penurunan rentang gerak, perubahan gaya 

berjalan/pincang, gerak otot melindungi bagian yang sakit. 

9.  Pernapasan 

 ISK sering, menetap, nafas pendek yang progresif, batuk/ mulai dari sedang 

sampai parah, produktif/non produktif sputum (tanda awal dari adanya pcp 

mungkin batuk spasmodik saat nafas dalam), bendungan/ bunyi nafas 

adventisius, sputum, kuning (pada pneumonia yang menghasilkan sputum 

 

10. Keamanan 

 Riwayat jatuh, terbakar, pingsan, luka yang lambat proses penyembuhannya, 

riwayat menjalani tranfusi yang sering/berulang (mis: hemofilia operasi 

vasculer mayor, insiden tumatis). Riwayat/berulang infeksi dengan PHS, 

demam berulang, suhu rendah, peningkatan suhu intermitten/memuncak, 

berkeringat malam yang ditandai dengan perubahan integritas kulit, terpotong, 
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ruam, mis: Ekszema, Eksantern, psonasis, perubahan warna, perubahan 

ukuran/warna mola, mudah terjadi memar yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. 

Rektum, luka-luka periontal atau akses, timbulnya nodul-nodul pelebaran 

kelenjar limfa pada dua area tubuh/lebih (mis: leher, ketiak, paha). 

11. Seksualitas 

 Riwayat perilaku beresiko tinggi yakni mengadakan hubungan seksual dengan 

pasangan yang positif HIV, pasangan seksual multi pada aktivitas seksual yang 

tidak terlindung dan seks anal, menurun libido, terlalu sakit untuk melakukan 

hubungan seks. Menggunakan kondom yang tidak konsisten, menggunakan pil 

pencegah kehamilan dan meningkatkan keretanan terhadap virus pada wanita 

yang diperkirakan dapat terpajan karena peningkatan kekeringan (friabilitas 

vagina) yang ditandai dengan kehamilan atau resiko terhadap kehamilan, 

genetalia, manifastasi kulit limis, herpes, kutil, rubas. 

 

12. Interaksi Sosial 

 Masalah yang timbul oleh diagnosis mis, kehilangan kerabat/orang terdekat 

teman, pendukung. Rasa takut untuk mengungkapkannya pada orang lain, takut 

akan penolakan/kehilangan pendapatan isolasi, kesepian, teman dekat/pasangan 

seksual yang meninggal karena AIDS, mempertanyakan kemampuan untuk 

tetap mandiri, tidak mampu membuat rencana, yang ditandai dengan perubahan 

pada interaksi keluarga, orang terdekat, aktivitas yang tidak terorganisasi, 

perubahan penyusunan tujuan.  

13. Pemeriksaan Umum 

a. Inspeksi 

 Gejala getah bening yang dangkal pada kepala, axillae, leher dan poplitea foscal  

tanpa massa atau pengeringan 

b. Palpasi 

 Pada daerah/atau tempat submandibularis 

c. Auskultasi 

 Mendengar adanya bising usus hiperaktif 

d. Perkusi 
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14. Pemeriksaan Penunjang 

a. Diagnosa medis AIDS0 

b. Pemeriksaan laboratorium 

 Pemeriksaan urine, feces, luka, darah, cairan spinal, sputum, dan sekresi. 

c. Pemeriksaan Radiologi 

 Berupa sinar X dada. 

 

 

 

D. Analisa Data 

 

 

No Data Etiologi Masalah 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Ds : Pasien  mengeluh pusing, 

sakit kepala, kebas. 

Do : Kehilangan ketajaman untuk 

mengatasi masalah, tidak 

mampu mengingat, 

konsentrasi menurun, 

kelemahan otot, perubahan 

ketajaman penglihatan, respon 

melambat. 

 

Ds : Pasien mengeluh merasa tidak 

berdaya, putus asa, rasa 

bersalah, kehilangan kontrol 

diri dan depresi. 

 

Do : Pasien nampak cemas, takut, 

menarik diri, perilaku marah, 

menangis.  

 

 Perubahan status 

mental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proses berduka 

yang belum 

selesai. 

 

 

 

 

 

 

 Isolasi sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ketidakberdayaan. 
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3. Ds : Pasien mengeluh sakit pada 

waktu melakukan hubungan 

seks 

Do : Menurunnya libido, sering 

mengadakan hubungan 

seksual dengan pasangan yang 

holistik HIV 

 

 Keterbatasan   

kognitif. 

 Kurangnya 

pengetahuan 

mengenai 

penyakit, 

prognosis dan 

kebutuhan 

pengobatan.  

 

 

 

C. Diagnosa Keperawatan 

 

1 Intoleransi aktivitas yang berhubungan dengan kelemahan, keletihan, malnutrisi, 

gangguan keseimbangan dan elektrolit 

2 Perubahan proses fikir yang berhubungan dengan pemendekan rentang perhatian, 

kerusakan ingatan, kekacauan mental 

3 Kurang pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pencegahan penularan 

HIV. 

 

 

D. Rencana Tindakan Keperawatan 

No Tujuan Intervensi Rasionalisasi 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pasien tidak mengalami lagi isolasi 

sosial. 

 Pasien tidak mengeluh pusing, sakit 

kepala, kebas. 

 Adanya kemampuan untuk mengatasi 

masalah, mengingat dan ketajaman 

untuk melihat. 

 

 

 

 

 

 Kaji susunan saraf 

pusat. 

 Dorong pasien 

untuk berpartisipasi 

dalam kelompok 

pendukung. 

 

 

 

 

 

 Rutinitas dapat 

membantu untuk 

tetap berkonsentrasi, 

latihan akan 

meningkatkan rasa 

sehat. 

 Berikan bantuan 

tambahan untuk 

menyelesaikan 

situasi yang rumit. 

 Pasien 

membutuhkan 

waktu dan kontak 

berulang untuk 

menyerap informasi. 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 Pasien tidak mengalami rasa 

ketidakberdayaan. 

 Hilangnya keluhan dari pasien yang 

berupa putus asa, tidak berguna, rasa 

bersalah, dapat mengontrol diri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pasien dapat mengetahui tentang 

penyakit. 

 Pasien tidak lagi merasakan sakit waktu 

melakukan hubungan seksual. 

 

 Kaji kemampuan 

emosional untuk 

mengasimilasikan 

informasi dan 

memahami 

instruksi. 

 Kaji potensial 

terhadap prilaku 

yang tidak sesuai. 
 

 

 

 

 

 

 

 Beritahu pasien 

mengenai interaksi 

antara obat-obatan 

HIV dan emosi. 

 Dorong panggunaan 

kontinue dan 

pembaruan 

penggunaan strategi 

koping efektif yang 

dikenal.   

 

 Memberikan data 

dasar untuk 

mengembangkan 

rencana tindakan 

penting . 

 Untuk 

menyampaikan rasa 

percaya dalam rasa 

takut. 

 Banyak yang merasa 

takut 

mengungkapkannya 

pada orang terdekat 

keluarga dan teman 

ditolak. Yang 

lainnya menarik diri 

sebagai akibat dari 

perasaan yang 

menggempar. 

 

 

 Pasangan, teman 

dan keluarga akan 

memiliki respon 

individual, 

tergantung dari gaya 

hidup orang 

tersebut, 

pengetahuan tentang 

penularan dan 

kepercayaan 

terhadap mitos. 

 

 Kelelahan dan 

depresi dapat 

menjadi efek 

samping dari obat-

obatan yang sama 

dengan infeksi itu 

sendiri, pengetahuan 

yang diberikan 

dalam waktu singkat 

dapat membantu 

dalam pemilihan 

berdasarkan 

informasi/kerja 

sama dan 

meningkatkan 

harapan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Penyakit AIDS disebabkan oleh infeksi HIV yang merusak sistem kekebalan 

tubuh. Kerusakan kekebalan tubuh ini tidak dapat melindungi tubuh terhadap infeksi 

tertentu lainya dan jenis kanker tertentu yang akan menimbulkan kematian. Kerusakan 

sistem kekebalan tubuh yang terjasi bersifat menetap. Sampai saat ini AIDS belum ada 

obatnya. 

 Penyakit AIDS tidak ditularkan melalui kontak biasa, namun ditularkan melalui 

hubungan seksual, kontak dengan darah yang teecemar HIVdan melalui jarum suntik 

atau alat medis lainnya yan tercemar HIV. Seseorang yang dalam tubuhnya terdapat 

virus AIDS dapat tampak sehat atau merasa sehat, namun sebenarnya sangat menular 

bagi orang lain. Seorang wanita yang terinfeksi HIV dapat menularkan HIV kepada 

janinnya. 

 Oleh karena belum ada obat untuk AIDS, maka satu-satunya harapan untuk 

mengontrol AIDS pada saat ini hanyalah melalui pendidikan perilaku manusia. 

 

B. Saran. 

 Diharapkan kepada seorang perawat agar dapat mengetahui tentang penyakit 

AIDS dan dapat memberikan tindakan atau perawatan kepada pasien yang efektif. 
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