
33 

Pendahuluan 
AIDS (Acquired Immuno Deficiency 

Syndrome) adalah kumpulan gejala penyakit 
yang timbul karena rendahnya daya tahan 
tubuh manusia sehingga manusia dapat 
meninggal bukan semata-mata oleh virus 
HIVnya tetapi oleh penyakit lain yang 
sebenarnya bisa ditolak seandainya daya 
tahan tubuh tidak rusak (1). Penderita AIDS 
dari tahun ke tahun semakin bertambah. 
Pada akhir tahun 2006 jumlah penderita HIV 
di dunia mencapai 40,3 juta orang. Dari 
jumlah tersebut, Asia Tenggara 
berkontribusi sedikitnya 7,4 juta orang 
penderita. Jumlah penderita HIV/AIDS yang 
meninggal sebanyak 2,6 juta orang. Di 
Indonesia jumlah penderita HIV/AIDS hingga 
bulan September 2006 sebanyak 11.574 
penderita yang terbagi atas 6.987 penderita 
HIV positif dan 4.617 penderita AIDS, 1.651 
(14,2%) diantaranya meninggal dunia (2). 

Di Kalimantan Selatan estimasi 
nasional terdapat 3.248 penderita HIV/AIDS. 
Sedangkan data dari Dinas Kesehatan 

Propinsi Kalimantan Selatan sampai Bulan 
Juni 2010 penderita yang mengidap 
penyakit HIV/AIDS sebanyak 178 orang 
dimana penderita HIV sebanyak 119 
(66,8%) dan penderita AIDS sebanyak 59 
(33,2%). Di Kabupaten Tanah Bumbu 
menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten 
Tanah Bumbu penderita HIV sebanyak 11 
kasus dan AIDS sebanyak 1 kasus. Pada 
tahun 2010 sampai dengan Bulan Agustus 
tahun 2010 penderita HIV sebanyak 2 
kasus. 

Penyebaran HIV terjadi sangat cepat. 
Beberapa faktor resiko penularan HIV 
(situasi dan perilaku) yang berkembang di 
masyarakat patut diwaspadai karena 
kemungkinan akan menjadi pemicu ledakan 
HIV di Indonesia. Salah satu faktor resiko 
yang perlu diwaspadai adalah praktek 
prostitusi dan perilaku seks yang tidak aman 
dan tidak bertanggung jawab. Praktek 
prostitusi ini semakin berkembang tidak saja 
di kota besar tetapi sudah merambah 
sampai ke daerah pedesaan. 
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Abstract 
AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) is a collection of symptoms that arise due to 
the low endurance of the human body so that people can die rather than solely by the virus 
by their HIV but other diseases that could be rejected if the immune system is not damaged. 
Spread of HIV is very rapid. One factor to watch is the practice of prostitution and unsafe 
sexual behavior and irresponsible. The purpose of this study was to identify knowledge and 
attitudes as well as analyzing the relationship of knowledge to the attitude of commercial sex 
workers in the Kapis Lama Localization, Batu Ampar Village, Kecamatan Simpang Empat, 
Kabupaten Tanah Bumbu in 2010. The method in this study is cross sectional analytic 
approach. The results with 50 samples, mostly good knowledge of the respondents 37 
(74%), but there is still much to be negative 28 respondents (56%) on the prevention of 
HIV/AIDS. There is a correlation of knowledge in a manner prostitutes in the Kapis Lama 
Localization, Batu Ampar Village, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu 
2010 on the prevention of HIV AIDS. The conclusion from this study that more better 
knowledge of the respondent, the attitude more be positive, knowledge tends to reverse the 
lower the negative attitude of respondents to the prevention of HIV/AIDS. 
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Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten 
Tanah Bumbu sudah banyak upaya yang 
dilakukan untuk upaya penanggulangan 
pencegahan penyebaran HIV/AIDS 
diantaranya sosialisasi dan pengambilan 
spesimen HIV/AIDS pada populasi beresiko 
terutama PSK. Upaya pencegahan yang 
sudah dilakukan adalah sosialisasi dan 
kondomisasi, namun kondomisasi masih 
kontroversi dengan Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan sehingga 
sampai saat ini belum terlaksana maksimal, 
karena dengan upaya pencegahan melalui 
kondomisasi, dianggap sama dengan 
mengkampanyekan seks bebas. 
Pengetahuan dan informasi tentang cara 
melakukan hubungan seks yang aman 
tanpa resiko kehamilan atau tertular 
penyakit virus, dianggap mayarakat sebagai 
mengajari, kalau tidak memfasilitasi 
sekelompok orang yang menganut 
hubungan seks yang tidak bertanggung 
jawab. Selain itu jangkauan pembinaan yang 
bisa ditangani oleh Dinas Kesehatan 
Kabupaten Tanah Bumbu hanya dibeberapa 
lokalisasi diantaranya Kapis Lama Desa 
Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat. 
Jumlah penghuni Lokalisasi Kapis Lama 
menurut data terakhir sekitar 80 Pekerja 
Seks Komersial (PSK), tahun 2009 dan 
menurun menjadi 50 orang PSK pada tahun 
2010 (data KPA Kab. Tanah Bumbu 
September, 2010) (3). 

Upaya pencegahan penularan 
HIV/AIDS masih rendah dikalangan PSK. 
Survey pendahuluan yang dilaksanakan 
oleh penulis pada bulan September 2010, 
dari 8 orang PSK yang diwawancarai 
mengatakan kebanyakan pelanggan tidak 
bersedia menggunakan kondom karena 
mengganggu kenyamanan mereka dalam 
melakukan hubungan seks dan PSK sendiri 
tidak ingin kehilangan pelanggan mereka, 
sehingga penggunaan kondom  masih 
rendah. Hal ini dikarenakan masih 
rendahnya kesadaran tentang cara 
pencegahan dan penularan HIV/AIDS. 
Rendahnya kesadaran tersebut sangat 
berhubungan dengan tingkat pengetahuan 
dan sikap PSK tentang pencegahan 
HIV/AIDS. 

Dari uraian di atas maka penulis 
sangat tertarik untuk meneliti tentang 
hubungan pengetahuan dan sikap pekerja 
seks komersial tentang pencegahan 

HIV/AIDS di Lokalisasi Kapis Lama Desa 
Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat 
Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2010. 

 
Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 
analitik dengan rancangan cross sectional.  

Populasi pada penelitian ini adalah 
semua PSK di Lokalisasi Kapis Lama desa 
Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat 
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010. 

Sampel pada penelitian ini didapatkan 
menggunakan teknik total sampling, 
sebanyak 50 responden. 

Variabel bebas dalam penelitian ini 
adalah pengetahuan PSK tentang HIV/AIDS, 
sedangkan variabel terikatnya adalah sikap 
PSK terhadap pencegahan HIV/AIDS. 

Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan instrumen berupa 
kuesioner. Teknik analisis data dilakukan 
menggunakan uji chi-square dengan α = 
0,05. 

 
Hasil Penelitian 
1. Analisis Univariat 
A. Pengetahuan Pekerja Seks Komersial di 

Lokalisasi Desa Batu Ampar Kecamatan 
Simpang Empat dalam mencegah 
HIV/AIDS 

Pengetahuan pekerja seks komersial 
terhadap pencegahan HIV/AIDS dibagi 
menjadi 2 kategori yaitu baik dan kurang. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 
di bawah ini : 

 
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Berdasarkan 

Pengetahuan Pekerja Seks 
Komersial  

 
Tabel 1 menunjukkan bahwa distribusi 

frekuensi pengetahuan baik sebanyak 37 
orang (74%), dan pengetahuan kurang 
sebanyak 13 orang (26%). Jadi sebagian 
besar pengetahuan responden adalah baik. 
Item pertanyaan yang paling banyak dijawab 
benar oleh responden adalah pengetahuan 
tentang orang-orang yang beresiko tertular 
HIV/AIDS yaitu wanita pekerja seks dan 
cara mencegah penularan HIV/AIDS dengan 

No Pengetahuan n % 

1 Baik  37 74 

2 Kurang 13 26 

Jumlah 50 100 
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menghindari seks bebas yang berganti-ganti 
pasangan atau menggunakan kondom. 
Sedangkan pertanyaan yang paling banyak 
dijawab salah oleh responden adalah 
tentang media penularan dan cara 
pemeriksaan HIV/AIDS. 

 
B. Sikap Pekerja Seks Komersial di 

lokalisasi Desa Batu Kecamatan Simpang 
Empat dalam Mencegah HIV/AIDS 

Sikap Pekerja Seks Komersial di 
Lokalisasi Desa Batu Ampar Kecamatan 
Simpang Empat dalam mencegah HIV/AIDS 
di kategorikan menjadi 2 kategori yaitu sikap 
positif dan sikap negatif. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah 
ini: 

 
Tabel 2.  Distribusi Frekuensi Berdasarkan 

Sikap Pekerja Seks Komersial 
dalam Mencegah HIV/AIDS 

 
Berdasarkan tabel 2 menunjukkan 

bahwa sebagian besar sikap PSK dalam 
mencegah HIV/AIDS dikategorikan positif 
sebanyak 22 orang (44%) dan bersikap 
negatif sebanyak 28 orang (56%). Sebagian 
besar sikap responden adalah negatif. 
Pernyataan sikap yang paling banyak 
dijawab positif oleh responden dalam 
mencegah HIV/AIDS adalah mengikuti 
penyuluhan kesehatan dan kesediaan 
melakukan pemeriksaan. Pernyataan sikap 
yang paling banyak dijawab negatif oleh 
responden adalah pernyataan sikap tentang 
cara-cara berhubungan seksual dengan 
berganti-ganti pasangan, hubungan seks 
melalui oral hubungan seks melalui anal dan 
penggunaan jarum suntik secara bergantian 
sebagai media penularan HIV/AIDS. 

 
2. Analisis Bivariat 

Analisa bivariat digunakan untuk 
mendiskripsikan dua variabel, yaitu antara 
variabel bebas dengan variabel terikat. 
Adapun hasil penelitian adalah sebagai 
berikut: 

 

Tabel 3. Hubungan Pengetahuan PSK 
dengan Sikap Terhadap 
Pencegahan HIV/AIDS 

 
Berdasarkan tabel 3 diatas dapat 

dilihat bahwa dari 13 responden yang 
mempunyai pengetahuan kurang terdapat 
11 responden (84,6%) yang memiliki sikap 
negatif terhadap pencegahan HIV/AIDS, 
sebanyak 2 responden (15,4%) mempunyai 
sikap positif terhadap pencegahan 
HIV/AIDS. 

Dari 37 responden yang mempunyai 
pengetahuan baik terdapat 17 responden 
(45,9%) yang mempunyai sikap negatif 
terhadap terhadap pencegahan HIV/ AIDS, 
sebanyak 20 responden (54,1%) 
mempunyai sikap positif. Berdasarkan hasil 
uji statistik chi-square didapatkan nilai p = 
0,036. 

 
Pembahasan 
1. Pengetahuan PSK terhadap HIV/AIDS di 
Lokalisasi Kapis Lama desa Batu Ampar 
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten 
Tanah Bumbu Tahun 2010 

Hasil penelitian terhadap 50 
responden didapatkan bahwa sebagian 
besar responden mempunyai pengetahuan 
baik sebanyak 37 responden (74%). Hal ini 
menunjukkan bahwa responden sudah 
mengetahui tentang HIV/AIDS. 
Pengetahuan yang baik, kemungkinan 
didapatkan responden dari paparan media 
seperti TV, radio, majalah, maupun 
penyuluhan kesehatan dari puskesmas 
Perawatan Simpang Empat Kecamatan 
Simpang Kabupaten Tanah Bumbu. Namun 
masih ada responden yang mempunyai 
pengetahuan kurang sebanyak 13 
responden (26%). Hal ini menunjukkan 
bahwa meskipun responden sudah terpapar 
pengetahuan tentang HIV/AIDS, namun 
masih mempunyai pengetahuan kurang. 
Menurut Sukmadinata (4) responden yang 
telah terpapar informasi tentang HIV/AIDS 

No Sikap n % 

1 Positif 22 44 

2 Negatif 28 56 

Jumlah 50 100 

Pengetahuan 

Sikap  
Jumlah Negatif Positif 

n % n % n % 

Kurang 11 84,6 2 15,4 13 100 

Baik 17 45,9 20 54,1 37 100 

Jumlah 28 56 22 44 50 100 

Chi square                                 p = 0,036 
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mempunyai daya respon yang berbeda-
beda tergantung tingkat intelegensinya. 

Menurut Notoatmodjo (5), seseorang 
mengetahui objek kesehatan kemudian 
mengadakan penelitian atau pendapat 
terhadap apa yang diketahui, proses 
selanjutnya akan melaksanakan apa yang 
diketahui, sehingga tingkat pengetahuan 
sangat penting. Demikian pula pengetahuan 
tentang pencegahan HIV/AIDS, dengan 
pengetahuan yang baik diharapkan para 
pekerja seks komersial yang berada di 
Lokalisasi Kapis Lama Desa Batu Ampar 
Kecamatan Simpang Empat dapat 
mencegah penularan penyakit HIV/AIDS. 

 
2. Sikap PSK dalam Mencegah HIV/AIDS di 
Lokalisasi Kapis Lama Desa Batu Ampar 
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten 
Tanah Bumbu Tahun 2010 

Hasil penelitian menunjukkan 
sebagian besar responden bersikap negatif 
sebanyak 28 responden (56%) dan 
responden yang bersikap positif sebanyak 
22 responden (44%). Menurut Azwar (2010), 
faktor-faktor yang mempengaruhi 
pembentukan sikap antara lain: 

 
A. Pengalaman Pribadi 

Segala sesuatu yang telah dan sedang 
kita alami akan ikut membentuk dan 
mempengaruhi penghayatan kita terhadap 
stimulus sosial. Tanggapan akan menjadi 
salah satu dasar terbentuknya sikap. 
Seseorang harus mempunyai pengalaman 
yang berkaitan dengan objek psikologis 
untuk dapat mempunyai tanggapan dan 
penghayatan. Apakah penghayatan itu 
kemudian akan membentuk sikap positif 
atau sikap negatif, akan tergantung pada 
berbagai faktor lain. Sehubungan dengan 
hal tersebut Middlebrook dalam Azwar (6) 
menyatakan bahwa tidak adanya 
pengalaman sama sekali dengan suatu 
objek psikologis cenderung akan 
membentuk sikap negatif terhadap objek 
tersebut, untuk dapat menjadi dasar 
pembentukan sikap, pengalaman pribadi 
harus bisa meninggalkan kesan yang kuat. 
Karena itu sikap adalah lebih mudah 
terbentuk apabila pengalaman pribadi 
tersebut terjadi dalam situasi yang 
melibatkan faktor emosional. Berada dalam 
keadaan/situasi yang melibatkan emosi, 
penghayatan akan pengalaman akan lebih 

mendalam dan lebih lama berbekas. PSK 
dalam konteks ini tanpa melakukan 
pencegahanpun tidak merasakan adanya 
gangguan kesehatan. 

 
B. Pengaruh Orang Lain yang Dianggap 

Penting 
Orang lain disekitar kita merupakan 

salah satu diantara komponen sikap sosial 
yang ikut mempengaruhi sikap. Seseorang 
yang kita anggap penting, seseorang yang 
kita harapkan persetujuannya bagi sesuatu 
gerak tingkah dan pendapat kita, seseorang 
tidak ingin kita kecewakan, atau seseorang 
yang berarti khusus bagi kita (significant 
other), akan banyak mempengaruhi 
pembentukan sikap. Diantara orang yang 
biasanya dianggap penting bagi individu 
adalah orang tua yang status sosialnya lebih 
tinggi. Dalam hal ini orang yang dianggap 
penting oleh PSK antara lain, teman sebaya, 
teman dekat, teman kerja, suami dan 
mucikari. Dalam hal ini orang-orang tersebut 
sangat mempengaruhi sikap PSK terhadap 
pencegahan HIV/AIDS. 

 
C. Pengaruh Faktor Emosional 

Bentuk sikap tidak semuanya 
ditentukan oleh situasi lingkungan dan 
pengalaman pribadi seseorang. Kadang-
kadang suatu bentuk sikap merupakan 
pernyataan yang didasari oleh emosi yang 
berfungsi sebagai semacam penyaluran 
frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme 
pertahanan ego. Suatu contoh bentuk sikap 
yang didasari oleh faktor emosional adalah 
prasangka (prejudice). Prasangka adalah 
sikap yang tidak toleran, tidak fair, atau tidak 
favorabel terhadap sekelompok orang, 
penelitian Wrightman dan Deaux dalam 
Azwar (6). PSK dalam hal ini  tidak lagi 
memperhatikan proteksi dalam pencegahan 
penyakit HIV/AIDS, semata-mata untuk 
memuaskan pelanggan. 

 
3. Hubungan Pengetahuan dengan Sikap 
PSK dalam Mencegah HIV/AIDS di 
Lokalisasi Kapis Lama Desa Batu Ampar 
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten 
Tanah Bumbu Tahun 2010 

Berdasarkan hasil statistik dalam hasil 
penelitian didapatkan nilai p = 0,036, yang 
artinya p< α sehingga dapat dikatakan ada 
hubungan yang bermakna antara 
pengetahuan dengan sikap terhadap 
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pencegahan HIV/AIDS di Lokalisasi Kapis 
Lama Desa Batu Ampar Kecamatan 
Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu 
Tahun 2010. Pengetahuan merupakan 
domain yang sangat penting terbentuknya 
tindakan. Lebih tepatnya perilaku kesehatan, 
seperti pencegahan HIV/AIDS. Responden 
yang berpengetahuan baik cenderung 
mempunyai sikap positif, sebanyak 20 
(54,1%), namun ada responden yang 
mempunyai pengetahuan kurang sehingga 
bersikap negatif sebanyak 11 (84,6%) (7). 

Pengetahuan akan merangsang 
seseorang untuk berfikir dan berusaha untuk 
mencari penyelesaian sehingga sikap 
seseorang terhadap suatu obyek menjadi 
baik, pengetahuan akan mempengaruhi 
sikap seseorang. Sikap tidak hanya 
dipengaruhi oleh pengetahuan, dalam hal ini 
terbentuknya sikap juga dapat dipengaruhi 
oleh beberapa faktor diantaranya, yaitu 
faktor pengalaman pribadi, yaitu segala 
sesuatu yang telah dan sedang kita alami 
akan ikut membentuk dan mempengaruhi 
penghayatan kita terhadap stimulus sosial 
(8). 

Tanggapan akan menjadi salah satu 
dasar terbentuknya sikap. Seseorang harus 
mempunyai pengalaman yang berkaitan 
dengan obyek psikologis untuk dapat 
mempunyai tanggapan dan penghayatan 
psikologis. Penghayatan terhadap suatu 
objek kemudian akan membentuk sikap 
positif atau sikap negatif, akan tergantung 
pada berbagai faktor lain. Menurut 
Middlebrook dalam Azwar (6), tidak adanya 
pengalaman sama sekali dengan suatu 
objek psikologis cenderung akan 
membentuk sikap negatif terhadap objek 
tersebut. Pengalaman pribadi haruslah 
meninggalkan kesan yang kuat untuk dapat 
menjadi dasar pembentukan sikap. Sikap 
akan mudah terbentuk apabila pengalaman 
pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang 
melibatkan faktor emosional. Keadaan atau 
situasi yang melibatkan emosi, penghayatan 
akan pengalaman akan lebih mendalam dan 
lebih lama berbekas. PSK dalam hal ini, 
tanpa melakukan pencegahanpun tidak 
mengalami gangguan kesehatan saat ini. 

Faktor lain yang juga mempengaruhi 
sikap adalah pengaruh orang yang dianggap 
penting dalam hal ini orang yang dianggap 
penting oleh PSK adalah teman sebaya, 
teman dekat, teman kerja, suami dan 

mucikari. Orang-orang tersebut sangat 
mempengaruhi sikap PSK terhadap 
pencegahan HIV/AIDS, selain itu yang tidak 
kalah pentingnya pula adalah pengaruh 
faktor emosional dimana tidak semua bentuk 
sikap ditentukan oleh situasi lingkungan dan 
pengalaman pribadi seseorang. Kadang-
kadang suatu bentuk sikap merupakan 
pernyataan yang didasari oleh emosi yang 
berfungsi sebagai penyaluran frustasi atau 
pengalihan bentuk mekanisme pertahanan 
ego. Sikap demikian dapat merupakan sikap 
yang sementara dan segera berlalu begitu 
frustasi telah hilang akan tetapi dapat pula 
merupakan sikap yang persisten dan 
bertahan lama. Suatu contoh bentuk sikap 
yang didasari oleh faktor emosional adalah 
prasangka (prajudice). Wrightman dan 
Deaux dalam Azwar (6) menyebutkan 
bahwa prasangka adalah sikap tidak toleran, 
tidak fair atau tidak favorable terhadap 
sekelompok orang, penelitian. PSK dalam 
hal ini tidak lagi memperhatikan proteksi 
dalam pencegahan HIV/AIDS, tetapi 
semata-mata perhatian mereka hanya untuk 
memuaskan pelanggan. 

 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 
50 responden, dapat diambil kesimpulan 
bahwa terdapat  hubungan yang bermakna 
antara pengetahuan dengan sikap PSK di 
Lokalisasi Kapis Lama Desa Batu Ampar 
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten 
Tanah Bumbu Tahun 2010 dalam mencegah 
HIV/AIDS. Semakin baik pengetahuan 
responden maka semakin positif sikap, 
sebaliknya semakin kurang pengetahuan 
semakin negatif sikap responden terhadap 
pencegahan HIV/AIDS. 
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