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ABSTRAK 

HIV positif merupakan kondisi ketika terdapat infeksi Human Immunodeficiency Virus di 

dalam darah seseorang. Sedangkan Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) adalah 

kumpulan gejala yang timbul akibat menurunnya sistem imun tubuh yang dikarenakan oleh 

Human Immunodeficiency Virus (HIV). Sampai saat ini belum ditemukan terapi untuk 

menyembuhkan kasus HIV AIDS, mereka yang terdiagnosis HIV AIDS diterapi dengan obat 

antiretroviral dengan tujuan untuk menurunkan jumlah virus HIV dalam darah. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji adanya hubungan antara kepatuhan mengkonsumsi obat antiretroviral 

dengan jumlah CD4. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif retrospektif dengan pendekatan 

Analytical Cross Sectional dengan memanfaatkan data rekam medis dan melakukan wawancara 

langsung pada pasien HIV AIDS di Klinik VCT RSUP Sanglah dalam periode September 2014 – 

November 20114. Tingkat kepatuhan diukur dengan menggunakan Morisky Medication Adherence 

Scale (MMAS).  

Data dianalisis korelasi pearson untuk mendapatkan hubungan antara tingkat kepatuhan 

mengkonsumsi obat  dengan jumlah CD4, analisis uji t-berpasangan untuk melihat hubungan 

antara jumlah CD4 awal dengan jumlah CD4 akhir serta melakukan uji One Way Anova untuk 

melihat perbedaan rerata jumlah CD4 antar tiap kelompok subjek penelitian. Data dianggap 

signifikan jik p < 0,05.  

Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan secara statistik terdapat hubungan yang signifikan 

dengan kekuatan korelasi kuat (r = 0,601) antara tingkat kepatuhan dengan jumlah CD4 pada 

pasien HIV AIDS di klinik VCT RSUP Sanglah dalam periode September – November 2014 

(p<0,05). Hasil uji t-berpasangan secara statistik terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat 

kepatuhan mengkonsumsi obat jumlah CD4 Awal dengan jumlah CD4 Akhir dengan hubungan 

korelasi kuat (r = 0,64) pada pasien HIV AIDS di Klinik VCT RSUP Sanglah dalam periode 

September 2014 – November 2014 (p<0,05). Hasil uji One Way Anova menunjukkan secara 

statistik terdapat perbedaan hasil rerata Jumlah CD4 yang signifikan (p<0,05) antar ketiga 

kelompok subjek penelitian (kelompok patu, kepatuhan sedang dan tidak patuh). 
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