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Abstrak

Voluntary Counselling and Testing (VCT) merupakan kegiatan konseling bersifat sukarela dan rahasia,
yang dilakukan sebelum dan sesudah tes darah untuk pemeriksaan status Human Immunodeficiency Virus
(HIV) di Laboratorium dan pencegahan HIV/AIDS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor
pendorong (ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, penerimaan) dalam pemanfaatan layanan VCT
HIV&AIDS di Kabupaten Jayapura. Jenis penelitian adalah observasional dengan desain Cross Sectional
Study. Unit observasi adalah responden laki-laki dan perempuan yang berumur 15-39 tahun yang datang
ke tempat layanan VCT HIV & AIDS. Besar sampel 127 responden yang diambil secara stratified dan
proportional random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara menggunakan
kuesioner. Data dianalisis secara univariat, bivariat, dan multivariat dengan uji regresi logistik berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia 20-29 tahun (55,9%), berjenis
kelamin laki-laki (67,7%), status kawin (66,1%), berpendidikan tamat SMP (44,9%), dan tidak bekerja
(47,2%). Hasil analisis menunjukkan bahwa ada hubungan antara faktor ketersediaan (Availability)
(p=0,001), dan penerimaan (Acceptability) (p=0,000) terhadap pemanfaatan layanan VCT. Hasil uji
regresi logistik menunjukkan bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap pemanfaatan layanan
VCT adalah faktor penerimaan (Acceptability) (Exp B=5,589). Hasil penelitian memperlihatkan ada
hubungan antara ketersediaan dan penerimaan dalam pemanfaatan layanan VCT, dan tidak ada hubungan
antara avaibilitas dan keterjangkauan terhadap pemanfaatan layanan VCT HIV&AIDS.

Kata kunci : pemanfaatan VCT, ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, penerimaan

Abstract

Voluntary Counselling and Testing (VCT) is the activities are voluntary and confidential counseling,
conducted before and after a blood test for checking the status of the Human Immunodeficiency Virus
(HIV) in the Laboratory and the prevention of HIV / AIDS. The aim of the research was to find out of
supporting factors (Availability, Accessability, Affordability, Acceptability) in the use of services
voluntary and counselling testing (VCT) HIV & AIDS in Jayapura Regency. The research was an
observational study with Cross Sectional Study. The observation unit was respondents consisting of men
and women ranging from 15 to 39 years old who came to make use of  VCT of HIV & AIDS service. The
sample of consisted of 127 respondents selected using stratified and proportional random sampling
method. The method  of obtaining the data was interview using questionnaire. The data were analyzed
using univariate, bivariate, and multivariate analysis with multiple logistic regression test. The results of
the research indicate that most of the respondents are 20 to 29 years old (55.9%), men (67.7%), married
(66.1%), Junior High School graduates (44.9%), and unemployed (47.2%). It is also indicated that there
is a relationship between  Availability (p = 0.001)  and Acceptability (p = 0.000) in the use of VCT
service. The result of logistic regression test indicates that the most influencing variable in making use of
VCT service is Acceptability (Exp B = 5.589). It can be concluded that there is a relationship between
availability and acceptance in the utilization of VCT services, and there is no relationship between
avaibilitas and affordability in a VCT service utilization of HIV and AIDS.

Key words : the use of VCT, availability, accesability, affordability, acceptability



PENDAHULUAN

Salah satu upaya dalam strategi nasional penanggulangan HIV/AIDS di

Indonesia Tahun 2010-2014 adalah program pelayanan konseling dan testing HIV

sukarela (Voluntary Counselling and Testing-VCT) (KPA, 2010). Pelaksanaan VCT

meliputi proses layanan VCT, memberikan layanan konseling pre-tes, post-tes oleh

konselor yang terlatih serta memberikan penjelasan dan penawaran tentang kesediaan

klien menjalani tes HIV. Target sasaran layanan VCT sangat luas yaitu diharapkan

seluruh kelompok berisiko tertular dan kelompok rentan mendapat pemeriksaan HIV di

VCT. Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaan,

lingkungan, rendahnya ketahanan keluarga dan rendahnya kesejahteraan keluarga, status

kesehatan, sehingga mudah tertular HIV. Kelompok tersebut seperti, orang dengan

mobilitas tinggi, perempuan, remaja, anak jalanan, orang miskin, ibu hamil, penerima

tranfusi darah. Kelompok beresiko tertular adalah kelompok masyarakat yang

berperilaku resiko tinggi seperti Wanita Penjaja Seks (WPS) dan pelanggannya,

pasangan tetap penjaja seks, gay (MSM-man sex with man), pengguna napza suntik

(penasun) dan pasangannya serta narapidana (PKBI, 2007).

Perilaku pencarian dan penggunaan sistem atau fasilitas pelayanan kesehatan,

atau sering disebut perilaku pencarian pengobatan (health seeking behavior) adalah

menyangkut upaya atau tindakan seseorang padaa saat menderita penyakit. Perilaku

tersebut tercermin dalam respons yang dilakukan apabila mereka diserang penyakit dan

merasakan sakit mulai dari tidak bertindak atau tidak melakukan kegiatan apa-apa (no

action), kegiatan mengobati sendiri (self treatment), mencari pengobatan ke fasilitas-

fasilitas pengobatan tradisional (tradisional remedy), mencari pengobatan dengan

membeli obat-obat ke warung-warung obat (chemist shop) dan sejenisnya, mencari

pengobatan ke fasilitas-fasilitas modern yang diadakan pemerintah atau lembaga-

lembaga kesehatan swasta hingga mencari pengobatan ke fasilitas pengobatan modern

yang diselenggarakan oleh dokter praktik (private medicine) (Notoatmodjo, 2007).

Masih sedikit yang dapat mengakses pelayanan VCT di Indonesia yaitu 18%

pengguna narkoba suntik (penasun), 15% pada Wanita Penjaja Seks (WPS), 3% pada

pelanggan WPS, 15% pada lelaki suka lelaki (LKL). Di kalangan kelompok rentan,

pengetahuan tentang HIV dan AIDS meningkat, tetapi masih belum mencukupi, hanya



43% LSL, 24% WPS, 24% pelanggan WPS, penasun 7% yang bisa mengidentifikasi

secara benar cara-cara pencegahan penularan HIV (Amiruddin, 2011).

Pendorong dalam pemanfaatan  pelayanan  kesehatan menurut Alan dalam

Khairurrahmi (2009), dipengaruhi oleh faktor sosiokultural, organisasi,  faktor yang

berhubungan dengan produsen dan faktor yang berhubungan dengan konsumen. Faktor-

faktor tersebut antara lain terdiri dari pengetahuan dan stigma sosial Hasil penelitian ini

sejalan dengan penelitian Taegtmeyer et al, 2011 dalam Khairrurahmi (2009), yang

menemukan bahwa tiga kunci sangat penting dalam pemanfaatan klinik VCT di Kenya,

yaitu petugas laboratorium yang profesional, pendampingan konselor dan petugas

kesehatan lainnya. Penelitian Leta (2012), menyimpulkan bahwa stigma memiliki efek

yang signikan dan berbahaya pada transmisi kesehatan dan penyakit dengan menunda

pencarian pengobatan dan  kegagalan  untuk  mengungkapkan  kondisi kesehatan

karena  takut  dikucilkan  atau ditolak oleh  masyarakat, juga dipengaruhi  oleh  faktor

lainnya  seperti  sikap dan akses  ke  tempat  pelayanan  VCT  sehingga pengetahuan

yang tinggi tidak selalu meningkatkan  pemanfaatan VCT. Lama waktu tunggu akan

mempengaruhi motivasi untuk mau datang ke klinik VCT untuk waktu yang

selanjutnya.

Jumlah kasus HIV/AIDS di Papua per 31 Maret 2013 sudah tercatat 13.374

kasus, dengan rincian HIV sebanyak 5363 dan AIDS 8011, sementara yang sudah

meninggal dunia sebanyak 1067 (Dinkes Provinsi Papua, 2013).

Jumlah kasus HIV/AIDS tahun 2013 tercatat sebanyak 1.374 kasus  yang terdiri

dari HIV sebanyak 589 kasus dan AIDS sebanyak 785 kasus, dibandingkan tahun 2012

kasus HIV/AIDS tercatat sebanyak 1.117 kasus, terdiri dari HIV sebanyak 528 kasus

dan AIDS sebanyak 589 kasus, terdapat kenaikan kasus baru sebanyak 257 kasus,

terdiri dari HIV sebanyak 61 kasus dan AIDS sebanyak 196 kasus. Berdasarkan jumlah

penduduk di Kabupaten Jayapura tahun 2013 berjumlah 119.117 jiwa, didapatkan

jumlah orang yang berkunjung ke layanan VCT HIV/AIDS adalah 6.820 orang, yang

diberi pretes konseling berjumlah 6.327 orang, yang ditesting HIV berjumlah 6.304,

yang diberi post test konseling dan menerima hasil berjumlah 6.197 orang (Dinkes

Kab.Jayapura, 2012). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor pendorong dalam

pemanfaatan layanan VCT HIV & AIDS di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.



BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan survey

analitik, dengan menggunakan rancangan studi potong lintang (Cross Sectional Study).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di RS dan Puskesmas yang memiliki layanan VCT

HIV&AIDS di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. Waktu penelitian adalah pada bulan

Juli sampai Agustus 2014.

Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan sampel menggunakan metode Stratified dan Proportional

random sampling, dengan jumlah sampel 127 responden. Pengumpulan data dengan

wawancara langsung dan observasi dengan mengunakan kuesioner.

Analisa Data

Data yang telah diolah dan dianalisis lebih lanjut akan disajikan dalam bentuk

tabel yakni dalam bentuk tabel sederhana/ tabel frekuensi (one-way tabulation) untuk

analisis univariat dan crosstabulation (two-way tabulation) untuk analisis bivariat yang

disertai narasi atau penjelasan mengenai hubungan antar variabel dependen dan

independen menggunakan uji chi square dengan menggunakan batas kemaknaan

(α=0,05), apabila hasil uji statistic menunjukkan p value <  (α=0,05) maka dikatakan

bahwa kedua variabel itu berhubungan, selanjutnya analisis multivariat dilakukan untuk

mengetahui hubungan dari beberapa variabel bebas dan variabel terikat.

HASIL PENELITIAN

Analisis Univariat

Karakteristik responden adalah ciri khas yang melekat pada diri responden,

meliputi: kelompok umur, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan dan

pekerjaan. Untuk menggambarkan pemanfaatan responden terhadap layanan VCT

HIV&AIDS, maka diukur melalui tiga pertanyaan yang terdiri dari pemanfaatan VCT,

yaitu pra testing, testing dan post testing (Tabel 1).

Analisa Bivariat

Analisis bivariat digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh variabel

independen dengan variabel dependen maka analisis statistik menggunakan chi-square



dengan derajat kepercayaan α=0,05 dan model regresi logistik bivariat dengan derajat

kepercayaan α=0,25.

Tabel 2 menunjukkan bahwa responden yang memanfaatkan layanan VCT

dengan kategori baik memiliki persentase yang lebih besar dibanding responden dengan

kategori kurang baik dalam hal ketersediaan (Availability) layanan VCT. Sebesar 89,6%

responden dengan kategori baik dan 53,2% dengan kategori kurang baik. Hasil uji

statistik juga membuktikan bahwa ada hubungan yang signifikan (p<0,05, p=0,000)

antara ketersediaan(Availability) dengan pemanfaatan layanan VCT HIV&AIDS.

Tabel 3 menunjukkan bahwa responden yang memanfaatkan layanan VCT

memiliki persentase yang tidak terlalu berbeda baik pada responden dengan kategori

baik maupun kurang dalam hal aksesibilitas (Accessibility) layanan VCT. Sebesar

68,0% responden dengan kategori baik dan 62,5% dengan kategori kurang, dapat

memanfaatkan layanan VCT. Hasil uji statistik juga membuktikan bahwa tidak ada

hubungan yang signifikan (p>0,05, p=0,786) antara aksesibilitas (Accesability) terhadap

pemanfaatan layanan VCT HIV&AIDS.

Tabel 4 menunjukkan bahwa responden yang memanfaatkan layanan VCT

dengan kategori baik memiliki persentase yang berbeda lebih besar dibanding

responden dengan kategori kurang baik dalam hal keterjangkauan (Affordability)

layanan VCT. Sebesar 70,9% responden dengan kategori baik dan 50,0% dengan

kategori kurang baik, dapat memanfaatkan layanan VCT. Hasil uji statistik

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan (p>0,05, p=0,086) antara

keterjangkauan (Affordability) terhadap pemanfaatan layanan VCT HIV&AIDS

Tabel 5 menunjukkan bahwa responden yang memanfaatkan layanan VCT

dengan kategori baik memiliki persentase yang lebih besar dibanding responden dengan

kategori kurang baik dalam hal penerimaan (Acceptability) layanan VCT. Sebesar

82,6% responden dengan kategori baik dan 48,3% dengan kategori kurang baik. Hasil

uji statistik juga membuktikan bahwa ada hubungan yang signifikan (p<0,05, p=0,000)

antara penerimaan (Acceptability) terhadap pemanfaatan layanan VCT HIV&AIDS.

Analisa Multivariat

Analisis multivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan dari beberapa variabel

bebas dan variabel terikat. Karena variabel dependennya adalah kategorik dikotom yaitu



memanfaatkan atau tidak memanfaatkan maka uji yang digunakan adalah Uji Regresi

Logistik.

Apabila fungsi regresi di atas dimasukkan ke dalam rumus probabilitas pada

hipotesis yang memungkinkan pemanfaatan layanan VCT, yaitu Availability (1), dan

Acceptability (1), maka akan menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut:= 11 + — , , ( ) ( , )( )= 11 + — .= 0,973292
Probabilitas pemanfaatan layanan VCT pada responden dengan kategori Availability

yang baik dan Acceptability juga baik adalah sebesar 97,33%.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendorong terhadap pemanfaatan VCT

HIV&AIDS di Kabupaten Jayapura adalah faktor ketersediaan (Availability) (p<0,05,

p=0,000) dan faktor penerimaan (Acceptability) (p>0,05, p=0,000) terhadap

pemanfaatan layanan VCT HIV&AIDS. Hal ini dikarenakan 89,6% responden yang

memanfaatkan layanan VCT mengatakan ketersediaan (Availability) baik, karena

pendistribusian fasilitas layanan VCT di daerah perkotaan lebih cepat sehingga

ketersediaan konselor, fasilitas layanan(klinik VCT, ruang konsultasi dan ruang tunggu)

sertai suplai peralatan dan obat-obatan lebih memadai dan 82,6% responden yang

memanfaatkan VCT mengatakan penerimaan (Acceptability) baik responden percaya

akan pemeriksaan medis dan tidak bertentangan dengan budaya dan kepercayaan pada

pemeriksaan HIV&AIDS.

Dalam penelitian ini, faktor ketersediaan (Availability) dalam pemanfaatan VCT

adalah ketersediaan konselor, klinik VCT, ruang konsultasi, ruang tunggu, bahan dan

alat pemeriksaan serta sarana prasarana layanan VCT (Susanna et al., 2003).

Penelitian Sakutukwa (2009), mengungkapkan bahwa pemanfaatan layanan VCT

di Sub Sahara Afrika dan Thailand meningkat dengan adanya penyediaan layanan

mobile ke masyarakat serta pemberian informasi melalui ponsel (Tim VCT ponsel).

Sebuah kajian mengungkapkan bahwa terdapat beberapa hambatan pemanfaatan

layanan VCT, di antaranya keterbatasan infrastruktur dan Testing HIV sebagai akibat



dari kurangnya teknisi laboratorium dan suplai peralatan serta obat-obatan (Daire,

2007). Sebuah analisis mengungkapkan bahwa penggunaan layanan VCT di Kenya

masih rendah di kalangan perempuan meskipun tempat VCT telah diperbanyak. Sebesar

87% perempuan yang diwawancara, hanya 15% di antaranya yang telah melakukan

VCT. Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya layanan VCT sebagai akibat dari

terbatasnya fasilitas kesehatan (Epule, 2013).

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa ada hubungan yang signifikan (p<0,05,

p=0,000) antara ketersediaan (Availability) dengan pemanfaatan layanan VCT. Hal ini

dikarenakan 89,6% responden yang memanfaatkan layanan VCT mengatakan

ketersediaan (availability) baik, karena pendistribusian fasilitas layanan VCT di daerah

perkotaan lebih cepat sehingga ketersediaan konselor, fasilitas layanan(klinik VCT,

ruang konsultasi dan ruang tunggu) sertai suplai peralatan dan obat-obatan lebih

memadai.

Dalam penelitian ini, faktor aksesibilitas (Accesibility) dalam pemanfaatan VCT

adalah ketercapaian ke tempat layanan VCT HIV&AIDS terutama sudut lokasi/ letak

geografis ke tempat pelayanan kesehatan, meliputi: jarak tempuh, waktu tempuh, model

transportasi, waktu tunggu pelayanan, prosedur pemeriksaan VCT (Susanna et al.,

2003).

Hasil ini penelitian yang dilakukan oleh Namazzi (2010), bahwa perempuan yang

tinggal di kota memiliki probabilitas sebesar 2,7% lebih besar dibanding perempuan

yang tinggal di pedesaan. Hal serupa dikemukakan oleh Walque (2006), yang

menunjukkan fakta bahwa layanan VCT cenderung lebih tersedia di daerah perkotaan.

Hal ini tidah sejalan dengan sebuah kajian oleh Daire (2007), menyatakan bahwa

layanan VCT di Malawi kurang dimanfaatkan oleh kalangan dengan kelompok umur

yang aktif secara seksual karena tidak memiliki akses terhadap layanan VCT, meskipun

prevalensi tertinggi kasus HIV/AIDS pada kelompok usia 15–24 tahun. Masalah

infrastruktur menjadi salah satu penyebab hal tersebut. Sementara di Kenya, hasil

penelitian Epule (2013), penggunannya masih rendah di kalangan perempuan meskipun

tempat VCT telah diperbanyak. Sebesar 87% perempuan yang diwawancara, hanya 15%

di antaranya yang telah melakukan VCT. Hal ini disebabkan oleh faktor geografis.

Hasil uji statistik pada penelitian ini membuktikan bahwa tidak ada hubungan

yang signifikan (p>0,05, p=0,861) antara aksesibilitas (Aksesibility) terhadap



pemanfaatan layanan VCT. Hal ini dikarenakan 68,0% responden yang memanfaatkan

VCT mengatakan lokasi layanan VCT mudah dijangkau dengan transportasi darat

dengan jarak dan waktu tempuh yang terjangkau serta waktu tunggu pelayanan yang

tidak terlalu lama.

Dalam penelitian ini, faktor keterjangkauan (Affordability) dalam pemanfaatan

VCT adalah keterjangkauan responden ke tempat layanan VCT terutama dari segi

biaya/ekonomi, meliputi : biaya pengobatan, pemeriksaan, biaya transportasi, dan

efektivitas ke tempat layanan kesehatan (Susanna et al., 2003).

Hasil penelitian menemukan hubungan yang signifikan secara statistik antara

keinginan membayar biaya layanan VCT. Mereka yang bersedia membayar biaya

layanan VCT memiliki peluang 2 kali lebih besar dibandingkan dengan mereka yang

tidak ingin membayar biaya layanan VCT (Dirar, 2013). Hanya 15% dari 87%

perempuan Kenya yang telah diwawancara yang memanfaatkan layanan VCT karena

beberapa faktor, salah satunya adalah masalah finansial (Nuwaha,  2002).

Berdasarkan hasil uji statistik penelitian ini diketahui bahwa tidak ada hubungan

yang signifikan (p>0,05, p=0,086) antara keterjangkauan (Affordability) dengan

pemanfaatan layanan VCT. Hal ini dikarenakan 70,9% responden yang memanfaatkan

layanan VCT mengatakan keterjangkauan (Affordability) ke layanan VCT mudah

dijangkau dengan biaya transportasi yang terjangkau, dengan menggunakan kendaraan

bermotor, dari segi waktu yang tak terbuang sehingga tidak mengurangi income/ hasil

pendapatan, serta dari biaya yang gratis dengan menggunakan jamkesmas atau BPJS.

Dalam penelitian ini, faktor penerimaan (Acceptability) dalam pemanfaatan

VCT adalah penerimaan responden terhadap layanan VCT yang tidak bertentangan,

meliputi : kepercayaan pengobatan, budaya, penilaian perilaku petugas kesehatan, dan

pilihan gender dalam layanan VCT (Susanna et al., 2003).

Hasil penelitian Robby Kayame (2014), perubahan perilaku kesehatan dapat

terjadi dengan cepat melalui pendekatan proaktif dan komprehensif yang menjembatani

antara penyedia pelayanan kesehatan (Provider) dan penerima kesehatan yaitu pasien

atau publik serta dengan pendekatan sosial budaya secara terus menerus, telah

meningkatkan cakupan tes HIV sebanyak 53 kali lebih tinggi daripada sebelum

intervensi, serta penanganan HIV / AIDS secara signifikan lebih baik. Tidak sejalan

dengan hasil penelitian lain didapatkan di antara 69 responden responden yang telah



berada di tempat layanan VCT, terdapat 10,2% (tujuh orang) responden tidak

melakukan tes HIV (Epule, 2013). Temuan yang sama oleh Kenyan Health Survey yang

menemukan bahwa terdapat 85% di Provinsi Nyanza dan untuk tingkat nasional

terdapat 83,7% responden yang mengunjungi pusat VCT tetapi tidak melakukan tes

HIV oleh Sweat et al., 2000 dalam Epule (2013). Ini mengindikasikan bahwa tidak

semua responden yang mengunjugi tempat pelayanan VCT akan melakukan tes HIV.

Sebagian besar responden berubah pikiran setelah sesi pra konseling (Epule, 2013).

Adanya perubahan pikiran pada sesi pra konseling ini dapat dipengaruhi oleh beberapa

faktor, di antaranya faktor tenaga kesehatan dan faktor stigma. Alasan budaya juga

menjadi faktor kurangnya penerimaan layanan VCT, terutama pada keluarga dengan

dominasi laki-laki sebagai kepala keluarga. Perempuan dari keluarga dengan dominasi

laki-laki sebagai kepala keluarga memiliki probabilitas 3,5% lebih rendah dalam

pemanfaatan layanan VCT (Namazzi, 2010).

Berdasarkan hasil uji statistik penelitian ini diketahui bahwa tidak ada hubungan

yang signifikan (p>0,05, p=0,000) antara penerimaan (Acceptability) dengan

pemanfaatan layanan VCT. Hal ini dikarenakan 82,6% responden yang memanfaatkan

VCT mengatakan bahwa percaya akan pemeriksaan VCT dan pengobatan medis yang

tidak bertentangan dengan budaya dan kepercayaan. Intensitas kegiatan klinik VCT

mobile yang aktif dan petugas lapangan dari puskesmas tersebut bersama LSM aktif

memberikan informasi kepada kelompok masyarakat menjadi pendorong dalam

memanfaatkan layanan VCT.

KESIMPULAN DAN SARAN

Ada hubungan faktor ketersediaan (Availability) dan faktor penerimaan

(Acceptability) terhadap pemanfaatan layanan VCT HIV & AIDS di Kabupaten

Jayapura. Tidak ada hubungan faktor aksesibilitas (Accesability) dan faktor

keterjangkauan (Affordability) terhadap pemanfaatan layanan VCT HIV & AIDS di

Kabupaten Jayapura. Berdasarkan hasil penelitian diatas, disarankan bagi Pemerintah

Kabupaten Jayapura bersama jajarannya yang menjembatani antara penyedia pelayanan

kesehatan (Provider) yaitu dan penerima kesehatan yaitu pasien atau publik dengan

pendekatan proaktif, komprehensif serta sosial budaya secara terus menerus guna

meningkatkan cakupan VCT serta pencegahan resiko HIV&AIDS, bagi Puskesmas



lebih meningkatkan promosi tentang tujuan dan manfaat layanan VCT. Bagi petugas

kesehatan diharapkan dapat memberikan sosialisasi tentang HIV&AIDS serta VCT

pada TOGA, TOMA dan masyarakat umum guna peningkatan pengetahuan dan

menghilangkan stigma serta diskriminasi terhadap ODHA. Bagi peneliti selanjutnya

diharapkan dapat meneliti lebih lanjut tentang pengaruh stigma dan diskriminasi

terhadap pemanfaatan klinik VCT dengan menggunakan sampel yang lebih besar dan

menganalisis lebih mendalam.
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Tabel 1 : Distribusi Pemanfaatan VCT Berdasarkan Karakteristik Responden Di
Kabupaten Jayapura Tahun 2014

Karakteristik
Responden

Pemanfaatan VCT
TotalMemanfaatkan Tidak

Memanfaatkan
N % n %

Umur
15 - 19 Tahun

10 90,9 1 9,1 11

20 – 29 Tahun 41 57,7 30 42,3 71
30 – 39 Tahun 34 75,6 11 24,4 45
Total 85 66,9 42 33,1 127
Jenis Kelamin
Laki – laki 65 75,6 21 24,4 86
Perempuan 20 48,8 21 51,2 41
Total 85 66,9 42 33,1 127
Status Perkawinan
Kawin 56 66,7 28 33,3 84
Belum Kawin 29 67,4 14 32,6 43
Total 85 66,9 42 33,1 127
Tingkat Pendidikan
Tamat SD 52 98,1 1 1,9 53
Tamat SMP 28 49,1 29 50,9 57
Tamat SMA 5 29,4 12 70,6 17
Total 85 66,9 42 33,1 127
Pekerjaan
Tidak Bekerja 51 85,0 9 15,0 60
TNI/Polri 4 100,0 0 0,0 4
PNS 9 60,0 6 40,0 15
Pedagang/Swasta 14 42,4 19 57,6 33
Ibu Rumah Tangga 7 46,7 8 53,3 15
Total 85 66,9 42 33,1 127

Sumber : Data Primer, 2014

Tabel 2 Hubungan Faktor Ketersediaan (Availability) Terhadap Pemanfaatan
Layanan VCT HIV&AIDS Di Kabupaten Jayapura

Availability

Pemanfaatan Layanan VCT
Total Nilai p

Memanfaatkan
Tidak

Memanfaatkan
N % N % N %

0,000Baik 43 89,6 5 10,4 48 100,0
Kurang 42 53,2 37 46,8 79 100,0

Sumber : Data Primer, 2014



Tabel 3 Hubungan Faktor Aksesibilitas (Accesibility) Terhadap Pemanfaatan
Layanan VCT HIV&AIDS Di Kabupaten Jayapura

Accessability

Pemanfaatan Layanan VCT
Total Nilai pMemanfaat

Kan
Tidak

Memanfaatkan
N % N % n %

0,786Baik 70 68,0 7 32,0 103 100,0
Kurang 15 62,5 20 37,5 24 100,0

Sumber : Data Primer, 2014

Tabel 4 Hubungan Faktor Keterjangkauan (Affordability)  Terhadap Pemanfaatan
Layanan VCT HIV&AIDS Di Kabupaten Jayapura

Affordability

Pemanfaatan Layanan VCT
Total Nilai p

Memanfaatkan
Tidak

Memanfaatkan
n % n % n %

0,086Baik 73 70,9 30 29,1 103 100,0
Kurang 12 50,0 12 50,0 24 100,0

Sumber : Data Primer, 2014

Tabel 5 Hubungan Faktor Keterjangkauan (Affordability)  Terhadap Pemanfaatan
Layanan VCT HIV&AIDS Di Kabupaten Jayapura

Acceptability

Pemanfaatan Layanan VCT
Total Nilai p

Memanfaatkan
Tidak

Memanfaatkan
n % n % n %

0,000Baik 57 82,6 12 17,4 69 100,0
Kurang 28 48,3 30 51,7 58 100,0

Sumber : Data Primer, 2014


