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ABSTRACT 

FACULTY OF HEALTH SCIENCE 
SKRIPSI,     AUGUST 2019 

DEWI SARTIKA 

 

DETERMINE LOW CONDOM USE IN HIV / AIDS USE IN FAMALE SEX 

WORKERS (WPS) IN THE MERANO SINTANG SUB-DISTRICT 

LOCALIZATION IN 2019 

 

XVI+ 68 Pages + 16 Table + 2 Images + 7 Attachments 

 

HIV/AIDS is a virus that attacks the immune system so that it becomes weak 

againts infections in the number of HIV/AIDS cases in Sintang District in 2018 as 

many as 61 sufferers and 2019 from January tp February there were 11 sufferers 

even though people with HIV/AIDS in Sintang District tended to experience a 

decline while still ranked third after Pontianak and the city of Singkawang. 

Research purposes knowing the low determinants of condom use in HIV/AIDS 

prevention in WPS in the localization of the Sintang sub-districk block Merano 

2019. Methodology this type of research is a qualitative study with a cross 

sectional design which has a population of 120 and sample of 53 respondents and 

random sampling is suitable.Statistical test results obtained there is a relationship 

between pimp support (p value=0,004) with the support of friends of profession (p 

value= 0,001), and there is no relationship between education (p value= 0,052) 

with the actions of WPS/costomers in the use of condoms in the prevention of 

HIV/AIDS in famale sex workers. It is desirable for WPS/ costomers to have 

condoms use during sex so as not to transmit HIV/AIDS disease to others by 

increasing the of WPS/costomers about HIV/AIDS the existence of regulation 

required to use condoms, providing condoms in every romm and increasing 

caunseling to WPS continuasly. 

 

Keywords :Education, pimp support perr support WPS actions 

References :48 (1997-2018) 
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ABSTRAK 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 
SKRIPSI, AGUSTUS 2019 

DEWI SARTIKA 

 

DETERMINAN RENDAHNYA PENGGUNAAN KONDOM DALAM 

PENCEGAHAN HIV/AIDS PADA WANITA PEKERJA SEKS (WPS) DI 

LOKALISASI BLOK MERANO KECAMATAN SINTANG TAHUN 2019 

XVI + 68 Halaman +  16 Tabel + 2 Gambar + 8  Lampiran 

HIV/AIDS adalah suatu virus yang menyerang kekebelan tubuh sehingga menjadi 

lemah melawan infeksi. Jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sintang tahun 

2018 sebanyak 61 penderita dan pada tahun 2019 dari bulan Januari sampai 

Febuari sebanyak 11 penderita. Walaupun penderita HIV/AIDS di Kabupaten 

Sintang cenderung mengalami penurunan tetap menempati urutan ke 3 setelah 

Pontianak dan Kota Singkawang. Tujuan penelitian untuk mengetahui determinan 

rendahnya penggunaan kondom dalam pencegahan HIV/AIDS pada WPS di 

Lokalisasi Blok Merano Kecamatan Sintang tahun 2019. Jenis penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif, dengan rancangan cross sectional, yaitu 

memiliki populasi sebesar 120 dan sample sebanyak 53 responden dan random 

sampling secara kocok arisan. Hasil uji statistik diperoleh ada hubungan antara 

dukungan mucikari (p value= 0,004) dengan dukungan teman seprofesi (p 

value=0,001) dan tidak ada hubungan antara pendidikan (p value=0,052), dengan 

tindakan WPS/Pelanggan tentang penyakit HIV/AIDS. Sangat diharapkan 

WPS/Pelanggan untuk memiliki tindakan penggunaan kondom saat berhubungan 

seks agar tidak menularkan atau ditularkan penyakit HIV/AIDS dengan cara 

meningkatkan pengetahuan WPS/Pelanggan tentang penyakit HIV/AIDS, adanya 

peraturan wajib menggunakan kondom dan menyediakan kondom disetiap kamar. 

Kata Kunci  : Pendidikan, Dukungan Mucikari,  Dukungan Teman Seprofesi  

 tindakan WPS 

Daftar Pustaka  : 48 (1997-2018) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

 

Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Aquired Immune Deficiency 

Syndrome (AIDS) merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia. 

Secara global menurut World Health Organization (WHO) dan United 

Nation Program on HIV/AIDS (UNAIDS) terkena HIV dari bulan Oktober 

sampai dengan Desember 2017 sebanyak 14.640 orang, infeksi HIV tertinggi 

pada kelompok umur 25-48 tahun (69,2%), diikuti kelompok umur 20-24 

tahun (16,7%), dan kelompok umur > 50 tahun (7,6%), rasio HIV antara laki-

laki dan perempuan adalah 2:1, faktor resiko penularan HIV tertinggi pada 

bulan Oktober sampai Desember 2017 adalah hubungan seks berisiko pada 

heteroseksual (22%), dan AIDS sebanyak 4.725 orang, infeksi AIDS tertinggi 

pada kelompok umur 33-39 tahun (35,2%), diikuti kelompok umur 20-29 

tahun (29,5%), kelompok umur 40-49 tahun (17,7%), faktor resiko penularan 

AIDS adalah hubungan seks berisiko pada heteroseksual (71%)  

(WHO : UNAIDS 2017). 

      Data World Health Organization (WHO) pada tahun 2017 terdapat 56,9 

juta orang diseluruh dunia yang terinfeksi HIV/AIDS, penderita HIV yang 

berusia dibawah 15 tahun terdapat 1,8 juta, orang dewasa sejumlah 35,1 juta 

dan penderita HIV/AIDS lebih banyak diderita oleh kaum wanita yaitu 
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sebanyak 18,2 juta sementara laki-laki sebanyak 16,9 juta. Indonesia 

merupakan salah satu negara di kawasan Asia Pasifik. Kawasan ini 

menduduki peringkat ke 3 sebagai wilayah dengan pengidap HIV/AIDS 

terbanyak diseluruh dunia dengan total penderita sebanyak 5,2 juta jiwa. 

Penderita HIV/AIDS datang dari kalangan pekerja seks komersial (5,3%), 

homoseksual (25,8%), pengguna narkoba suntik (28,76%), transgender 

(24,8%) dan mereka yang ada di tahanan (2,6%) (WHO, 2017). 

       Pada tahun 2017 tercatat jumlah kematian yang disebabkan oleh AIDS 

sebanyak 940.000 kasus di seluruh dunia, angka kematian AIDS terdapat dari 

usia dewasa sebanyak 830.000 dan sisanya pada usia anak sebanyak 110.000 

(WH0, 2017). Berdasarkan pemikiran penduduk Indonesia, setiap tahun 

ditemukan  1 juta lebih kasus HIV/AIDS dengan angka kematian 100.000 

orang/tahun dan diperkirakan 279 orang meninggal per hari, Indonesia berada 

di peringkat ke 10 dengan kasus HIV/AIDS tertinggi. Berdasarkan Profil 

Kesehatan Indonesia  tahun 2017 angka Prevalensi kasus HIV/AIDS sebesar 

32.882 kasus, kemudian pada tahun 2018 terjadi penurunan kembali angka 

prevalensi sebesar  19.950 kasus (Kemenkes RI,2018). 

     Kalimantan Barat yang merupakan daerah perbatasan Indonesia memiliki 

kasus HIV/AIDS yang tinggi, angka kejadian HIV/AIDS menurut Dinas 

Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2017 berdasarkan data 

prevalensi kasus HIV/AIDS sebesar 1131 per 100.000 penduduk dan 

menduduki peringkat 10 terbesar se Indonesia (Dinkes Kal-Bar 2017). 

Kabupaten Sintang merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang memiliki 
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kasus HIV/AIDS yang tinggi pada tahun 2017 sampai maret 2018 dengan 

penderita sebanyak 80 kasus  HIV/AIDS dan menempati urutan ke 3 setelah 

Kabupaten Pontianak dan Kota Singkawang (Dinkes Kabupaten Sintang 

2017). Kabupaten Sintang memiliki angka kejadian HIV/AIDS pada tahun 

2017 sebanyak 63 penderita,  tahun 2018  sebanyak 61 penderita dan pada 

tahun 2019 dari bulan Januari sampai Februari sebanyak 16 penderita. Pada 

tahun 2017 sebanyak 11 penderita meninggal dunia, tahun 2018 sebanyak 9 

penderita meninggal dunia (Rumah Sakit Umum Muhammad Djoen 2018). 

      Data prevalensi HIV/AIDS pada tahun 2006 sampai januari 2019 di 

Kabupaten Sintang angka kasus HIV/AIDS semakin meningkat, dari 20 

Puskesmas di Kabupaten Sintang beberapa Puskesmas memiliki kasus 

HIV/AIDS tertinggi, peringkat pertama terdapat di Puskesmas Sungai Durian 

dari tahun 2006 sampai Januari 2018 memiliki 140 kasus, 27 penderita 

meninggal, peringkat kedua terdapat pada Puskesmas Tanjung Puri dari tahun 

2006 sampai Januari  2018 memiliki 72 kasus, 14 penderita meninggal, dan 

peringkat ketiga terdapat di Puskesmas Sepauk dari tahun 2006 sampai 

Januari 2018 memiliki 29 kasus, 9 penderita meninggal (Data P2PM Dinkes 

Sintang). 

      Kasus HIV/AIDS terus melonjak salah satunya disebabkan adanya 

praktek prostitusi karena Wanita Pekerja Seks (WPS) merupakan salah satu 

kelompok risiko tertinggi tertular HIV/AIDS. Salah satu sasaran Komunikasi 

Informasi dan Edukasi (KIE) penanggulangan HIV/AIDS adalah kelompok 

berisiko tinggi yaitu orang-orang yang pekerjaannya menyebabkan mereka 
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menghadapi kemungkinan atau risiko lebih tinggi untuk tertular dan menular 

HIV/AIDS misalnya para WPS. Kewaspadaan dini terhadap resiko tertular 

HIV/AIDS di kalangan WPS perlu dilakukan, karena para WPS memiliki 

potensi menularkan penyakit kepada pasangan seksualnya (pelanggan) dan 

secara berantai oleh pelanggan ditularkan kepada keluarganya, pasangan 

seksual lain dan masyarakat lainnya (Pedoman Pelaksana Konseling dan Tes 

HIV). 

      Penyebaran jumlah WPS di Kabupaten Sintang cukup sulit untuk 

diketahui karena mobilitas tempat operasi prostitusi sangat luas seperti 

lanting bintang, kafe tanjung sari, kafe balai temuai, salon patricia, salon susi, 

salon selpi, kafe gotong-gorong, kafe naga, kafe itanian, salon gian dan 

merano. Lokasi prostitusi yang terletak di tengah pusat Kabupaten Sintang 

adalah Blok Merano (M), lokasi ini dipilih karena mudah ditemukan, di Blok 

M ini memiliki 54 kafe, 54 mucikari dan 120 WPS yang menetap. Wanita 

pekerja seks di blok M terdapat 4 orang terkena IMS dan 3orang yang positif 

terkena HIV. Data ini di dapatkan dari Komisi Penanggulangan AIDS 

Kabupaten Sintang (KPA) yang merupakan lembaga yang membina dan 

melindungi WPS di Lokalisasi Blok M (KPA Kabupaten Sintang, 2018). 

        KPA dan Petugas Kesehatan Kabupaten Sintang telah melakukan 

penyuluhan tentang pencegahan penyakit HIV/AIDS dengan menggunakan 

kondom dilaksanakan dalam setiap 2 bulan sekali, upaya tersebut untuk 

mendapatkan hasil yang signifikasi terhadap penurunan kasus HIV/AIDS di 

Kabupaten Sintang. Banyak faktor yang mempengaruhi terus meningkatnya 
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kasus HIV/AIDS salah satunya adalah penggunaan kondom saat 

berhubungan seksual. Penggunaan kondom di kalangan WPS di Blok M 

Kabupaten Sintang masih sangat rendah hasil ini diperoleh dari hasil survei 

pendahuluan pada tanggal 24 November 2018 yang dilakukan peneliti 

terhadap 12 orang pekerja seks di Blok M di peroleh hasil dari 12 WPS  yang 

di lakukan wawancara terdapat 100% WPS berpendidikan rendah, 100% 

WPS tidak mendapat dukungan dari mucikari dalam penggunaan kondom 

dan 100% WPS tidak mendapat dukungan dari teman seprofesi dalam 

penggunaan kondom saat berhubungan seks (Data Primer, 2018). 

      Berdasarkan latar belakang diatas, penulis perlu meneliti lebih lanjut 

mengenai Determinan rendahnya penggunaan kondom dalam pencegahan 

HIV/AIDS pada wanita pekerja seks (WPS) di Lokalisasi Blok M Kecamatan 

Sintang tahun 2019. 

1.2. Perumusan Masalah 

      Berdasarkan rendahnya angka penggunaan kondom oleh WPS saat 

melayani pelanggan dalam berhubungan seks maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Apa Saja Determinan Rendahnya Penggunaan Kondom 

Dalam Pencegahan HIV/AIDS Pada Wanita Pekerja Seks (WPS) Di 

Lokalisasi Blok M Kecamatan Sintang tahun 2019? 

 

 

 

 



6 

 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui determinan rendahnya penggunaan kondom dalam 

pencegahan HIV/AIDS pada WPS di Lokalisasi Blok M Kecamatan 

Sintang tahun 2019. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini 

1. Mengetahui Gambaran Penggunaan Kondom dalam pencegahan 

HIV/AIDS di Lokalisasi Blok M Kecamatan Sintang tahun 2019. 

2. Mengetahui hubungan antara Pendidikan WPS dengan penggunaan 

kondom dalam pencegahan HIV/AIDS di Lokalisasi Blok M 

Kecamatan Sintang tahun 2019. 

3. Mengetahui hubungan antara Dukungan Mucikari dengan penggunaan 

kondom dalam pencegahan HIV/AIDS di Lokalisasi Blok M 

Kecamatan Sintang tahun 2019. 

4. Mengetahui hubungan antara Dukungan Teman Seprofesi dengan 

penggunaan kondom dalam pencegahan HIV/AIDS di Lokalisasi Blok 

M Kacamatan Sintang tahun 2019. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang 

Memberikan informasi kepada pihak Dinas Kesehatan tentang determinan 

rendahnya penggunaan kondom dalam pemcegahan HIV/AIDS pada 

WPS di Lokalisasi Blok M Kecamatan Sintang tahun 2019. 

2. Bagi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) 

Memberi informasi kepada pihak KPA tentang determinan rendahnya 

penggunaan kondom dalam pencegahan HIV/AIDS pada WPS di 

Lokalisasi Blok M Kecamatan Sintang tahun 2019. 

3. Bagi Wanita Pekerja Seks (WPS) 

Memberi informasi kepada WPS bahwa konsisten pemakaian kondom 

dapat menghindari dari Penyakit HIV/AIDS. 

1.5. Keaslian Penelitian 

Tabel 5.1 : Keaslian Penelitian 

No  Peneliti 

(Tahun) 

Judul Peneliti Variabel 

Peneliti 

Rancangan 

Peneliti 

Hasil Peneliti 

1. 

Sianturi, 

Sutri Ana 

2012 

Kabupaten 

Serdang 

Bedagai 

Hubungan Faktor 

Predisposisi, 

Penduduk, dan 

Penguat dengan 

Tindakan Praktik 

penggunaan kondom 

pada WPS Untuk 

Pencegahan 

HIV/AIDS di 

Kabupaten Sedang 

Badagai 

Variabel 

terkait Praktik 

Penggunaan 

Kondom 

Variable bebas 

: Faktor 

Prediposisi, 

Pendukung, 

dan penguat 

Cross 

Sectional 

Study 

Sikap (p=0,024), 

ketersediaan kondom 

(p=0,027), dukungan 

mucikari (p=0,024), dan 

dukungan pertugas 

kesehatan (p=0,003) 

berhubungan dengan 

tindakan praktik 

penggunaan kondom 

pada WPS 

2. Choiriyah, 

Febiyantin, 

2014 

Faktor-Faktor Yang 

Berhubungan Dengan 

Kejadian HIV/AIDS 

Pada Wanita Pekerja 

Seks (WPS) Usia di 

20-24 Tahun di 

Resosiasi Argoreje 

Semarang 

Variabel bebas 

: Faktor-Faktor 

Variabel 

Terikat : 

Infeksi 

Menular 

Seksual 

Cross 

Sectional 

1. Ada Hubungan antara 

Usia dengan kejadian 

HIV/AIDS 

2. Tidak ada Hubungan 

antara Tingkat 

Pendidikan 

      dengan Kejadian 

HIV/AIDS 
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No Peneliti 

(Tahun) 

Judul Peneliti Variabel 

Peneliti 

Rancangan 

Peneliti 

Hasil Peneliti 

     3. Ada Hubungan 

antara Pengetahuan 

dengan Penyakit 

HIV/AIDS dengan 

kejadian HIV/AIDS 

4. Ada Hubungan 

antara jumlah 

Pelanggan dengan 

kejadian HIV/AIDS 

5. Ada Hubungan 

antara Praktik 

Penggunaan Kondom 

dengan kejadian 

HIV/AIDS 

3. 

Tsuroyya 

(2009) 

Pengetahuan,sikap 

dan tindakan tentang 

HIV/AIDS pada 

wanita penjajah seks 

(WPS) dampingan 

yayasan Abdi Asih 

Surabaya 

Variabel 

terikat : 

Pengetahuan 

WPS tentang 

HIV/AIDS 

Variabel beba 

: Sikap dan 

Tindakan 

Cross 

sectional 

1. Sikap responden 

terhadap HIV/AIDS 

baik (55%)  

2. Tindakan responden 

terhadap HIV/AIDS 

baik (65%) 

 

Perbedaan Penelitian 

1. Perbedaan penelitian yang dilakukan Sianturi Sutri Ana dengan penelitian 

ini adalah variabel terkait, variabel bebas, populasi, sampel, dan tempat 

penelitian dan waktu. 

2. Perbedaan penelitian yang dilakukan Choiriyah, Febiyantin dengan 

penelitian ini adalah tingkat pendidikan, populasi, sampel, dan tempat 

penelitian dan waktu. 

3. Perbedaan penelitian yang dilakukan Tsuroyya variabel bebas, populasi, 

sampel, dan tempat penelitian dan waktu. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

II.1. Pengertian HIV/AIDS 

     Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan virus sitopiks yang 

diklasifikasikan dalam family retroviridae, subfamily lentivirinae, dan 

genus lentivirus. Memiliki berat molekul 9,7 kb dan terdiri dari 2 grub 

yaitu HIV-1 dan HIV-2. Grup HIV-1 paling banyak menimbulkan kelainan 

dan lebih ganas di seluruh dunia, seseorang dapat terinfeksi bila kontak 

dengan cairan tubuh ODHA (Duarsa, 2015). 

       HIVmenyebabkan AIDS (Acquired Immune Deficiency 

Syndrome)yangmerupakan sekumpulan gejala penyakit yang terjadi karena 

kerusakan sistem imunitas tubuh limfosit T disebabkan karena HIV. 

Akibatnya, orang yang terinfeksi menjadi rentan terhadap penyakit yang 

dikenal sebagai Infeksi Oportunistik (IO) karena rusaknya sistem imunitas, 

dan sepanjang hidupnya akan terjadi infeksius sehingga dapat menularkan 

virus melalui cairan tubuh selama tidak mendapatkan terapi Anti 

Retroviral (ARV) (United, 2015). 

II.1.2. Epidemiologi HIV/AIDS 

 

      Laporan tahunan UNAIDS tahun 2015, penderita HIV/AIDS di seluruh 

dunia berjumlah sekitar 36,7 juta orang, diantaranya terdapat 2,1 juta 

orang yang baru terinfeksi HIV dan 1,1 juta orang meninggal. Laju 
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penularan virus mencapai 16 ribu orang per hari, dan Indonesia tercepat di 

Asia Tenggara dan rata-rata 63.000 kasus TB dengan HIV positif per 

tahun, dengan angka mortalitas sebanyak 22.000 kasus pertahun 

(UNAIDS,2015). 

                    Presentase infeksi HIV tertinggi pada kelompok umur 25-49 tahun, 

diikuti umur 20-24 dan > 50 tahun sebesar 69,7%, 16,6%, dan 7,2%, 

sedangkan pada AIDS tertinggi pada kelompok umur 30-39 tahun, 20-29 

tahun, 40-49 tahun sebesar 37,7%, 29,9%, dan 19%. Rasio HIV dan AIDS 

sebesar 2 : 1 antara laki-laki dan perempuan. Persentasi faktor HIV 

tertinggi adalah hubungan seks beresiko pada heteroseksual, diikuti oleh 

LSL (Laki Sek Lelaki), penggunaan napza suntik tidak steril, dan lain-lain 

secara berurutan yaitu 47%, 25%, 3%, dan 25%, sedangkan pada AIDS 

tertinggi adalah hubungan seks beresiko pada heteroseksual 73,8% 

(Widodo, 2009). 

II.1.3. Stadium Klinis 

 

Stadium klinis HIV/AIDS menurut WHO 2006  dapat membantu untuk 

memperkirakan tingkat defisiensi kekebalan tubuh pasien. Pasien dengan 

gejala pada stadium klinis 1 atau 2 biasanya tidak mempunyai gejala 

defisiensi kekebalan tubuh yang serius. Pasien yang mempunyai gejala dan 

tanda stadium klinis 3 atau 4 biasanya mempunyai penurunan kekebalan 

tubuh yang berat dan tidak mempunyai cukup banyak sel CD4 sehingga 

memudahkan terjadinya infeksi oportunistik. 
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                  Stadium Klinis HIV terdiri dari 4 stadium yaitu : 

1. Stadium 1 Asimptomatik, Tidak ada gejala atau hanya 

Limfadenopati generalisata persisten. 

2. Stadium 2 Sakit Ringan, Berat badan turun 5-10%, Luka pada 

sudut mulut (keitis angularis), Dermatitis Seboroik, Prurigo, 

Herpes zoster, ISPA berulang, dan Ulkus pada mulut berulang. 

3. Stadium 3 Sakit Sedang, Berat badan turun > 10%, Kandidiasis 

mulut, Oral hairy leukoplakia, Lebih dari 1 bulan Diare, Demam 

tanpa sebab yang jelas, Infeksi bakteri yang berat, TB paru, HB< 

8g. Lekosit < 500, Trombosit < 50.000,  Gingivit/periodontitis 

ulseratif nekrotika akut. 

4. Stadium 4 Sakit Berat, HIV wasting syndrome, Kandidiasis 

esophagus, Lebih dari 1 bulan: Ulserasi Herpes simpleks, 

Limfoma, Sarkoma Kaposi, Kanker serviks invasif, Retinitis 

CMV. Pneumonia pneumosistis, TB Ekstaparu, Meningitis 

kriptokokus, Abses otak Toksoplasmosis, Ensefalopati HIV 

(Sianturi, 2012). 

II.1.4. Penularan HIV/AIDS 

 

      Penyakit ini menular melalui berbagai cara, antara lain melalui cairan 

tubuh  seperti darah, cairan genitalia, dan ASI, virus juga terdapat dalam 

saliva, air mata,dan urin (sangat rendah). HIV tidak dilaporkan terdapat 

dalam air mata dan keringat pria yang sudah disunat memiliki resiko HIV 
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yang lebih kecil dibandingkan dengan pria yang tidak disunat (Widoyono, 

2011). 

Selain melalui cairan tubuh, HIV juga ditularkan melalui (Widoyono, 2011): 

a. Ibu hamil 

b. Secara intrauterine, intrapartum, dan postpartum (ASI). 

c. Angka transmisi mencapai 20-50%. 

d. Angka transmisi melalui ASI dilaporkan lebih dari sepertiga. 

e. Laporan lain menyatakan resiko penularan melalui ASI adalah 11-

29%. 

f. Sebuah studi meta-analisis prospektif yang melibatkan penelitian pada 

dua kelompok ibu, yaitu kelompok ibu yang menyusui sejak awal 

kelahiran bayi dan kelompok ibu yang menyusui setelah beberapa 

waktu usia bayinya, melaporkan bahwa angka penularan HIV pada 

bayi yang belum disusui adalah 14% (yang diperoleh dari penularan 

melalui mekanisme kehamilan dan persalinan), dan angka penularan 

HIV meningkat menjadi 29% setelah bayinya disusui. Bayi normal 

dengan ibu HIV bisa memperoleh antibodi HIV dari ibunya selama 6-

15 bulan. 

g. Jarum Suntik 

1) Prevalensi 5-10%. 

2) Penularan HIV pada anak dan remaja biasanya melalui jarum 

suntik karena penyalahgunaan obat. Diantara tahanan (tersangka 

atau terdakwa tindak pidana) dewasa, pengguna obat suntik di 
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Jakarta sebanyak 40% terinfeksi HIV, di Bogor 25%, dan di Bali 

53%. 

h. Transfusi Darah 

1) Resiko penularan sebesar 90%. 

2) Prevalensi 3-5%. 

i. Hubungan Seksual 

1) Prevalensi 70-80%.. 

2) Model penularan ini adalah yang tersering di dunia. Akhir-akhir 

ini dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk 

menggunakan kondom, maka penularan melalui jalur ini 

cenderung menurun dan digantikan oleh penularan melalui jalur 

penasun (Pengguna Narkoba Suntik). 

II.2 Kondom 

II.2.1 Pengertian 

      Pengertian kondom adalah salah satu alat kontrasepsi yang terbuat dari 

karet/lateks, berbentuk tabung tidak tembus cairan dimana salah satu 

ujungya tertutup rapat dan dilengkapi kantung untuk menampung sperma 

(Nurhayati, 2007). Kondom berfungsi sebagai penghambat atau dinding 

yang mencegah  terjadinya pertukaran cairan tubuh dan jika digunakan 

secara benar. Human Immunodeficiency Virus tidak dapat menembus 

dinding kondom. Kondom tidak memberi jaminan pelindung 100%, tetapi 

kondom merupakan alat perlindung yang paling baik. Bila terlihat hubungan 

seks yang mengandung risiko, penggunaan kondom 10.000 kali telah 
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terlindungi dari pada tidak menggunakan kondom, asal saja menggunakan 

kondom bermutu tinggi serta dipergunakan secara benar dan konsisten 

(Silalahi, 2008). 

       Studi laboratorium menunjukkan bahwa kondom leteks sangat kedap 

untuk mencegah masuknya HIV, hepatitis dan herpes. Kondom yang terbuat 

dari usus domba tidak bisa digunakan untuk mencegah masuknya HIV. Hal 

tersebut diketahui dari peneliti yang dilakukan pada kondom yang terbuat 

dari usus domba melalui mikroskop elekron dengan pembesaran 30.000 

kali. Pada penelitian itu menunjukkan bahwa partikel HIV yang berukuran 

0,1 mikron bisa terlihat sehingga dapat disimpulkan kondom yang terbuat 

dari usus domba mempunyai pori (Silalahi, 2008). 

           Kelebihan pemakaian kondom sebagai alat kontrasepsi : 

1. Efektif sebagai alat kontrasepsi bila dipakai dengan baik dan benar. 

2. Murah dan mudah didapat tanpa resep dokter dan dapat didistribusikan 

oleh dan untuk masyarakat (community based). 

3. Praktis dan dapat dipakai sendiri. 

4. Tidak ada efek hormonal. 

5. Dapat mencegah kemungkinan penularan Penyakit Menular Seksual 

termasuk HIV/AIDS. 

6. Mudah dibawa. 

7. Kondom menggunakan pelicin/pelumas sehingga dapat menambah 

frekuensi hubungan seksual dan secara psikologis menambah kenikmatan. 
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8.  Kondom membantu suami yang mengalami ejakulasi dini. 

9. Adanya jaminan pengawasan kualitas produksi bahwa produk layak 

dipasarkan. Sebelum dipasarkan kondom harus diuji di laboratorium dan 

harus memenuhi Standar Internasional yang telah ditetapkan oleh ISO 

(International OrganitationStandarsization), CEN (Commitee European 

de Normalization), dan ASTM atau American Socienty Testing and 

Materials(Nurhayati, 2007). 

          Keterbatasan pemakaian kondom sebagai alat kontrasepsi : 

1. Kadang-kadang ada pasangan yang alergi terhadap karet kondom 

2. Kondom hanya dapat dipakai satu kali 

3. Secara psikologis kemungkinan mengganggu kenyamanan 

4. Kondom kadarluasa mudah sobek dan bocor  

5. Beberapa pria merasa bahwa kondom mengganggu hubungan seks dan 

mengurangi kenikmatan (Sianturi, 2012). 

  Kondom pria yang selama ini dipakai untuk menghindari penularan 

penyakit HIV-AIDS masih kurang efektif karena berbagai kendala dan 

alasan. Pemerintah kini sedang melakukan uji coba kondom kusus 

perempuan untuk mencegah dan meminimalkan penularan HIV/AIDS 

yang terus meningkat beberapa tahun terakhir ini (Sianturi, 2012). 

  Kondom wanita terbuat dari lateks, kondom wanita mempunyai 

panjang 17 cm, lebar 6-7 cm, dan mempunyai beberapa aroma tertentu 

untuk menghilangkan bau karet. Kondom wanita biasanya berwarna cerah 

seperti merah jambu atau bening. Beberapa jenis kondom wanita 
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mengandung spermatisida. Kondom kusus wanita cukup elastis dan 

fleksibel, sehingga mudah mengikuti kontur vagina. Bentuknya silinder 

dengan ujung terbentuknya berbentuk cincin, dan ujung lainnya tertutup. 

Ujung yang tertutup diberi spons untuk menyerap sperma. Pemasangan 

kondom wanita sama sekali tidak sulit dan setiap kemasan kondom yang 

dijual disertai cara pemakaiannya. Prinsip kondom wanita yaitu kondom 

akan menutupi dinding vagina dan mulut rahim, sehingga sperma atau 

penyakit dari pasangan ridak tembus. Pemakaian kondom wanita hanya 

sekali, dan tidak bisa dipakai berkali-kali (Budiyono, 2011). 

 Survei mengenai penggunaan kondom wanita di Jakarta, Papua, Jawa 

Barat, dan Jawa Timur menunjukkan bahwa banyak WPS yang merasa 

terbantu karena bisa memproteksi diri dari IMS dan HIV/AIDS (Sianturi, 

2010). 

 Cara menggunakan kondom yang tepat : 

1. Pegang bungkus kondom dengan kedua belah tangan, lalu dorong 

kondom dengan jari ke posisi bawah. 

Tujuan agar tidak tersobek saat membuka bungkusnya. Selanjutnya 

sobek bagian atas bungkus kondom. 

2. Dorong kondom dari bawah agar keluar dari bungkusnya, 

kemudian pegang kondom dan perhatikan bagian yang 

menggulung harus berada disebelah luar. 

3. Pencet ujung kondom dengan ibu jari dan telunjuk agar tidak ada 

udara yang masuk dan letakan pada kepala penis. 
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4. Pada saat kondom dipasang, penis harus dalam keadaan tegang 

(ereksi). Pasanglah kondom dengan menggunakan telapak tangan 

untuk mendorong gulungan kondom hingga pangkal penis (jangan 

menggunakan kuku karena kondom dapat robek). 

5. Setelah ejakulasi, cabut penis dari vagina ketika masih ereksi, dan 

tahan kondom di pangkal penis dengan jari agar kondom tidak 

lepas dan tidak meninggalkan air mani di vagina. 

6. Setelah menggunakan, ikat kondom agar cairan sperma tidak 

keluar. Kondom bekas langsung dibuang ke tempat yang 

seharusnya, untuk mencegah mengkontaminasi orang lain, 

terutama anak-anak. 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan kondom : 

a. Periksalah tanggal kadaluwasa pada bungkus kondom. 

Periksalah kondisi bungkus kondom, jangan menerima atau 

membeli kondom yang bungkusnya sudah rusak, ada 

gelembung udara didalamnya dan berlubang. 

b. Gunakan kondom baru setiap kali bersenggama. 

c. Hari-hati membuka bungkus kondom, jangan sampai kondom 

sobek. 

d. Pasang kondom sebelum kontak genital, untuk mencegah 

masuknya sperma atau bibit penyakit kedalam vagina (atau 

sebaliknya). 
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e. Hati-hati dalam memasang atau dan melepaskan kondom bagi 

mereka yang memiliki kuku panjang atau cincin dengan bagian 

yang tajam. 

f. Jika pelicin yang ada pada kondom dirasa kurang, gunakan 

lubrikan atau jelly yang dianjurkan. Jangan gunakan bahan-

bahan seperti vaselin, lotion, atau produk minyak lainnya, 

karena dapat meningkatkan kemungkinan robeknya kondom. 

g. Bila kondom pecah atau robek selama senggama, gunakan 

segera spermisida (busa atau gel), dan pertimbangkan 

menggunakan kontrasepsi  darurat, untuk mencegah terjadinya 

kehamilan. 

h. Simpan persediaan kondom di tempat yang sejuk dan kering. 

Jauhkan kondom dari sinar lampu neon dan letakan di tempat 

yang tidak  terkena matahari langsung atau di tempat yang 

panas. 

Sebaiknya jangan simpan kondom disaku celana, karena suhu tubuh 

dapat mempengaruhi kualitas kondom (Sianturi, 2012). 
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II.3 Wanita Pekerja Seks (WPS) 

II.3.1. Pengertian Wanita Pekerja Seks (WPS) 

      Wanita pekerja seks adalah seseorang yang menjual dirinya dengan 

melakukan hubungan seks untuk tujuan ekonomi (Subadara,2007). Pelacur 

atau prositusi adalah penjual jasa seksual. Pelacur adalah profesi yang 

menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggannya, biasanya 

pelayanan ini dalam bentuk penyerahan tubuh (Sugiyono, 2014).Sebelum 

adanya istilah wanita pekerja seks, istilah lain yang juga mengacu kepada 

pelayanan seks komersial adalah pelacur, prostitusi, dan wanita tuna susila 

(WTS). 

II.3.2. Klasifikasi Wanita Pekerja Seks 

     Berdasarkan modus operasinya, wanita pekerja seks dikelompokan 

menjadi dua jenis yaitu (Budiono, 2010). 

1. Terorganisasi 

Yaitu mereka yang terorganisasi dengan adanya pimpinan, 

pengelolah atau mucikari, dan para pekerjanya mengikuti aturan 

yang mereka tetapkan. Dalam kelompok ini adalah mereka yang 

berkerja di lokalisasi, panti pijat, dan salon kecantikan. 

2. Tidak terorganisasi 

Yaitu mereka yang beroperasi secara tidak tetap, serta tidak 

terorganisasi secara jelas. Misalnya wanita pekerja seks di jalan, 

kelab malam, dan diskotik. Berdasarkan jenis kelaminnya pekerja 

seks komersial dibagi menjadi berikut. 
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a. Pekerja Seks Waria / Transgender Sex Worker (WPS) 

Waria dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBL, 2005) 

adalah kependekan dari waria-pria, pria yang berjiwa dan 

bertingkah laku serta mempunyai perasaan seperti wanita. 

Dalam pandangan psikologi, waria berada dalam kategori 

Gangguan Indentitas Gender (GIG) atau yang sering disebut 

transeksual. 

b. Pekerja Seks Laki-laki (PSL) 

Pekerja seks laki-laki (PSL) biasanya dapat diistilahkan dengan 

banyak ragam dalam kaitanya dengan prostitusi, meliputi 

escort, pelacur pria (manwhore/man sluts), pria yang 

disewakan (rent boys), gigolo untuk gay (hustlers), pria pekerja 

seks (working boys), laki-laki panggilan (call boys), dan gigolo 

(Budiono, 2012). Istilah tersebut berbeda-beda pada tiap 

negara. 

II.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Praktik Penggunaan Kondom 

 

      Menurut beberapa peneliti adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

praktik penggunaan kondom adalah sebagai berikut : 

II.4.1. Faktor Predisposisi (Predisposing) 

1. Tingkat pendidikan 

          Pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tata laku 

seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia 
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melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan diperlukan untuk 

mendapatkan informasi sehingga nantinya dapat menunjang kualitas 

hidup. Semakin tinggi pendidikan maka akan semakin mudah untuk 

menerima informasi dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan 

agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan lebih baik dan lebih 

cepat dan membekali seseorang dengan kekuatan terampil, keuletan dan 

kecerdasan agar dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dengan baik dan 

lengkap (Geruangan, 2011). 

      Sekolah menjadi bagian dari pendidikan kesehatan karena tingkat 

pendidikan seseorang akan berpengaruh terhadap pengetahuan seseorang, 

diantaranya mengenai pentingnya menggunakan pengaman (kondom) 

saat berhubungan seksual dan pendidikan sesorang akan berpengaruh 

terhadap jenis pekerjaannya. Tingkat pendidikan merupakan landasan 

seseorang dalam berbuat sesuatu, membuat lebih mengerti dan 

memahami sesuatu, atau menerima dan menolak sesuatu. Tingkat 

pendidikan yang rendah (70,6%) akan cenderung berpengaruh terhadap 

perilaku menular penyakit HIV/AIDS terutama pentingnya menggunakan 

kondom saat melayani pelanggan. 

            Tingkat pendidikan yang rendah dalam mempengaruhi pengetahuan 

dibidang kesehatan, maka secara langsung maupun tidak langsung dapat 

mempengaruhi lingkungan fisik, lingkungan biologis dan lingkungan 

sosial yang merugikan kesehatan dan dapat mempengaruhi penyakit 



22 

 

 

 

HIV/AIDS dan pada akhirnya mempengaruhi tingginya kasus HIV/AIDS 

yang ada. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Irwan Budiono, tahun 2012 di Kota 

Semarang menyatakan bahwa tingkat pendidikan turut menentukan WPS 

untuk memahami penggunaan kondom dalam pencegahan HIV/AIDS. 

Tingkat pendidikan juga mempengaruhi kemampuan seorang WPS untuk 

mengakses informasi tentang penggunaan kondom dari media cetak 

maupun elektronik. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa adanya 

hubungan yang signifikan antara pendidikan WPS dengan penggunaan 

kondom dalam pencegahan HIV/AIDS  dengan hasil uji chi square 

diperoleh p-value 0,001. 

II.4.2. Faktor Pendukung(Enabling) 

     Faktor ini mencangkup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas 

(yang memfasilitasi terjadinya perilaku seseorang atau masyarakat) 

1. Ketersediaan Kondom 

        Ketersediaan memiliki 2 arti ketersediaan berasal dari kata dasar 

sedia. Ketersediaan adalah sebuah homonim karena artinya memiliki 

ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Ketersediaan 

memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga 

ketersediaan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau 

semua benda dan segala yang dibendakan. Ketersediaan bearti 

kesiapan suatu sarana (tenaga, barang, modal, anggaran) untuk dapat 
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digunakan atau dioperasikan dalam waktu yang telah ditentukan 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online). 

        Kondom adalah alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan atau 

penularan penyakit kelamin pada saat berhubungan (bersenggama). 

Kondom biasanya dibuat dari bahan karet latexdan dipakai pada alat 

kelamin pria atau wanita pada keadaan ereksi sebelum berhubungan 

(bersanggama). Kondom tidak hanya dipakai oleh laki-laki, terdapat 

pula kondom wanita yang dirancang kusus untuk digunakan oleh 

wanita. Kondom ini berbentuk silinder yang dimasukkan ke dalam alat 

kelamin (Kristianti,2012). 

      Penelitian yang dilakukan oleh Shinta Kristianti, tahun 2017 di 

Kabupaten Wonosobo menyatakan bahwa ketersediaan kondom di 

dalam kamar tidak ada untuk kebutuhan melayani pelanggan saat 

berhubungan seks. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa adanya 

hubungan signifikan antara ketersediaan kondom dengan kejadian 

pencegahan HIV/AIDS pada WPS  dengan hasil uji chi 

squarediperoleh p-value 0,005. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan bermakna antara ketersedian kondom dan 

penggunaan kondom pada WPS dengan kejadian pencegahan 

HIV/AIDS. 

2. Sarana dan Prasarana Konseling dalam VCT 

       Konseling dalam VCT adalah kegiatan konseling yang 

menyediakan dukungan psikologis, informasi dan pengetahuan 
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HIV/AIDS. mencegah penularan HIV, mempromosikan perubahan 

perilaku yang bertanggung jawab, pengobatan ARV dan memastikan 

pemecahan berbagai masalah terkait dengan HIV/AIDS (Menteri 

Kesehatan RI,no 1507/Menkes/SK/X/2011). 

          Salah satu strategi kesehatan dan sebagai pintu masuk ke seluruh 

layanan kesehatan HIV/AIDS berkelanjutan adalah : 

a. Layanan VCT dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan klien pada 

saat klien mencari pertolongan medik dan testing yaitu dengan 

memberikan layanan dini dan memadai baik kepada mereka 

dengan HIV positif maupun negatif. Layanan ini termasuk 

konseling, dukungan, akses untuk terapi suportif, terapi infeksi 

oportunistik, dan ART. 

b. VCT harus dikerjakan secara profesional dan konsisten untuk 

memperoleh intervensi efektif dimana memungkinkan kline, 

dengan bantuan konselor terlatih, menggali dan memahami diri 

akan risiko infeksi HIV, mendapatkan informasi HIV/AIDS, 

mempelajari status dirinya, dan mengerti tanggung jawab untuk 

menurunkan perilaku berisiko dan mencegah penyebaran infeksi 

kepada orang lain guna mempertahankan dan meningkatkan 

perilaku sehat. 

c. Testing HIV dilakukan secara sukarela tanpa paksaan. 
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3. Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan 

      Pemanfaatan pelayanan kesehatan adalah hasil dari proses 

pencarian pelayanan oleh seseorang maupun kelompok. Pengetahuan 

tentang faktor yang mendorong individu membeli pelayanan kesehatan 

merupakan informasi kunci untuk mempelajari utilisasi pelayanan 

kesehatan. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencarian 

pelayanan kesehatan berarti juga mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemanfaatan/utilisasi (Ilyas,2013). 

II.4.3. Faktor Pendorong (Reinforcing) 

      Faktor penguat adalah faktor yang mendorong atau memperkuat 

terjadinya perilaku, juga sebagai faktor yang menentukan apakah tindakan 

kesehatan memperoleh dukungan atau tidak. Faktor yang termasuk disini 

adalah faktor ketersediaan kondom, dan dukungan mucikari. 

1. Dukungan Mucikari 

       Kuntjoro  (2002, dalam Fithriany 2011) mengatakan bahwa 

pengertian dari dukungan adalah informasi verbal atau non verbal, 

sarana, bantuan, yang nyata atau tingkah laku diberikan oleh orang-

orang yang akrab dengan subjek didalam lingkungan sosialnya atau 

yang berupa kehadiran dan hal-hal yang didapat memberikan 

keuntungan emosional atau berpengaruh pada tingkah laku 

penerimanya atau dukungan adalah keberadaan, ketersediaan, 
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kepedulian dari orang-orang yang diandalkan, menghargai dan 

menyayangi kita. 

      Mucikari adalah seorang pengasuh atau pemilik pekerja seks 

kormesial dan memberi perlindungan kepada wanita pekerja seks 

dalam memberi perlindungan dari penggunaan jasa yang berbuat 

kurang ajar atau merugikan pekerja seks kormesialnya. Mucikari yang 

kurang mendukung program kondom yaitu 100% karena mucikari 

masih berorienstasi pada uang sehingga mereka kurang memberi 

perhatian kepada kesehatan wanita pekerja seks (Budiono,2011). 

       Dukungan mucikari terhadap WPS sangat berpengaruh besar 

untuk melakukan kunjungan VCT dan menggunakan kondom 

sebanyak 63,3%  dan yang tidak mendapatkan dukungan dari mucikari 

sebanyak 35,0%. Mucikari dianggap paling dekat dengan mereka 

karena sebagai orang tua asuh dimana didalam kehidupan mereka 

mucikari adalah orang yang berperan penting jadwal pekerjaan semua 

ada ditangan orang tua asuh mereka. Sehingga kunjungan VCT dan 

suatu kegiatan Penyuluhan untuk menggunakan kondom para WPS 

sangat pengaruhi para mucikari. Biasanya dari ketua penyelangga 

selalu memberikan undangan kepada orang tua asuh. Kemudian orang 

tua asuh yang menyampaikan kepada para WPSnya (Jurnal Puji 

Pranowowati 2015). 

        Berdasarkan L. Grenn (Notoatmodjo,2010) sebuah dukungan 

merupakan contoh faktor reinforcingsangat berpengaruh dalam suatu 
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perilaku, dimana dukungan mucikari yang merupakan orang tua asuh 

dari para WPS sangat berpengaruh dalam perilaku kunjungan VCT 

secara rutin. 

2. Tindakan WPS Penggunaan Kondom 

      Tindakan adalah mekanisme dari suatu pengamatan yang muncul 

dari persepsi sehingga ada respon untuk mewujudkan suatu tindakan. 

       Tindakan mempunyai beberapa tingkat yaitu : 

a. Respon terpimpin yaitu melakukan segala sesuatu sesuai dengan 

urutan yang benar. 

b. Persepsi (perception) yaitu mengenal dan memilih berbagai objek 

yang akan dilakukan. 

c. Mekanisme yaitu melakukan sesuatu dengan bener secara otomatis. 

d.  Adaptasi yaitu suatu praktek atau tindakan yang sudah 

berkembang dan dilakukan dengan baik. 

      Penelitian yang dilakukan oleh Marlina, tahun 2010 di Lokalisasi 

Teleju Kota Pekanbaru menyatakan bahwa tindakan WPS penggunaan  

kondom dalam melayani pelanggan saat berhubungan seks turut 

menentukan tindakan WPS untuk menggunakan kondom saat melayani 

pelanggan. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa adanya hubungan 

signifikan antara tindakan WPS penggunaan kondom dengan kejadian 

pencegahan HIV/AIDS pada WPS  dengan hasil uji chi 

squarediperoleh 0,001. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan bermakna antara tindakan WPS penggunaan 
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kondom dan penggunaan kondom pada WPS dengan kejadian 

pencegahan HIV/AIDS. 

3. Dukungan Teman  Seprofesi 

        Teman Seprofesi adalah orang yang berkerja dilingkungan yang 

sama atau sekelompok yang tujuannya sama dan dukungan teman 

seprofesi adalah suatu sistem pemberian dan penerimaan bantuan 

didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu seperti tanggung jawab 

bersama, dan saling tolong menolong diantara teman (Miller,2011). 

Dukungan teman seprofesi merupakan peran teman yang seprofesi 

sangat penting karena teman seprofesi memiliki keinginan untuk 

diterima dalam kelompoknya. Apa yang disampaikan oleh teman atau 

digunakan teman akan cenderung menirunya. 

       Dukungan teman seprofesi sangat berpengaruh karena sesama 

pekerja dan 1 tempat tinggal menjadi orang paling terdekat dan WPS 

mengatakan bahwa ada beberapa teman yang usianya tergolong muda 

selalu mengatakan bahwa tidak menggunakan kondom karena melihat 

dari segi penampilan sehat dan fisik terlihat baik dan mendapatkan tips 

lebih besar dan pengaruh itu membuat teman lain mengikuti untuk 

tidak menggunakan kondom (Miller, 2011). 
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II.5. Kerangka Teori 

 

 

 

 

     Faktor Pendukung (Enabling) 

1. Ketersedian Kondom 

2. Sarana dan Prasarana Konseling  

Dalam VCT 

3. Pemanfaatan Pelayanan  

Kesehatan 

 

 

 

 

 

Gambar II.5.1 : Kerangka Teori 

   Sumber : (Teori Lawrence Green dan Kreuter (2005) dalam    

Notoatmodjo, 2007) 

 

Ket :                       Tidak di lakukan penelitian 

 

                                           Satu atau lebih variabel yang di teliti 

 

 

Faktor Predisposisi (Predisposing) 

1. Pendidikan 

Tindakan 

WPS/Pelanggan dalam 

menggunakan kondom 

Faktor Pendorong (Reinforcing) 

1. Dukungan Mucikari 

2. Dukungan Teman Seprofesi 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

III.1. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.1.2 : Kerangka Konsep 

 

III.2 Variabel Penelitian 

 

1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pendidikan, Ketersedian 

Kondom, Dukungan Mucikari, Dukungan Teman Seprofesi 

2. Variabel Terikat dalam penelitian ini adalah Tindakan WPS menggunakan 

kondom 

 

Variabel Bebas 

Pendidikan 

Dukungan Mucikari 

Dukungan Teman Seprofesi 

Variabel Terikat 

Tindakan 

WPS/Pelanggan 

dalam 

penggunaan  

kondom 
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III.3. Definisi Operasional 

 

Tabel 2 : Definisi Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

No. 

 

Variabel 

 

Definisi Oprasional 

 

Cara Ukur 

 

Alat Ukur 

 

Hasil Ukur 

 

Skala 

Ukur 

 Terikat      

1. Tindakan 

WPS/Pelanggan 

dalam 

penggunaan 

kondom 

Tindakan 

WPS/Pelanggandala

m menggunakan 

kondom saat  

melakukan hubungan 

seks 

Wawancara Kuesioner 0 = tidak 

menggunakan 

kondom  

1 =  menggunakan 

kondom  

Nominal 

 Bebas       

1. Pendidikan  Jenjang pendidikan 

formal terakhir yang 

ditempuh oleh WPS 

di Lokalisasi Blok M 

Kecamatan Sintang. 

Wawancara Kuesioner 1. Rendah (tidak 

sekolah, SD dan 

SMP 

2. Tinggi (SMA & 

Perguruan 

Tinggi)(Depkes

, RI 2010) 

Ordinal 

2. Dukungan 

Mucikari 

Dukungan mucikari 

kepada responden 

tentang penggunaan 

kondom seperti : 

informasi 

penggunaan kondom, 

mendapatkan 

kondom, saran 

menggunakan 

kondom saat 

melayani, peraturan 

menggunakan 

kondom. 

Wawancara Kuesioner 0 = Tidak ada 

Dukungan Jika 

≤ nilai median 0 

1 = Ada 

Dukungan 

Jika >nilai 

median 0 

Ordinal 

  3. 

Dukungan Teman 

Seprofesi 

Teman seprofesi 

selalu menyarankan 

dan mengingatkan 

untuk menggunakan 

kondom saat 

melayani pelanggan 

Wawancara  Kuesioner 0 = Tidak ada 

dukungan Jika 

≤ nilai mean 

1,68 

1 = Ada 

dukungan jika > 

nilai mean 1,68 

Ordinal 
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III.4. Hipontensi Penelitian 

 

1. Ada hubungan antara Pendidikan WPS dengan penggunaan kondom dalam 

pencegahan HIV/AIDS di Lokalisasi Blok M Kecamatan Sintang tahun 

2019. 

2. Ada hubungan antara Dukungan Mucikari dengan penggunaan kondom 

dalam pencegahan HIV/AIDS di Lokalisasi Blok M Kecamatan Sintang 

tahun 2019. 

3. Ada hubungan antara Dukungan Teman Seprofesi dengan penggunaan 

kondom dalam pencegahan HIV/AIDS di Lokalisasi Blok M Kecamatan 

Sintang tahun 2019. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

IV.1. Desain Penelitian 

 

     Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu menjelaskan 

hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. 

Rancangan penelitian dengan pendekatan cross sectionalyaitu merupakan 

suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor 

resiko dengan efek, dengan cara pendekatan observasi atau pengumpulan 

data sekaligus pada suatu saat (point time approach). Artinya setiap subjek 

penelitian hanya diobservasi sekali saja dan diamati pada saat yang sama 

(Notoatmodjo, 2010). 

IV.2. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

      Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2019 di Lokalisasi Blok M 

Kecamatan Sintang. 

IV.3. Populasi dan Sample Penelitian 

 

1. Populasi 

      Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang akan diteliti, 

(Notoatmojo, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah Wanita Pekerja 

Seks (WPS) yang menetap di Lokalisasi Blok M Kecamatan Sintang 

sebanyak 120 WPS. 
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2. Sample 

      Sample adalah sebagian dari keseluruhan objek yang diteliti dan 

dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmodjo, 2010). Jumlah sample 

dalam penelitian ini adalah semua Wanita Pekerja Seks (WPS) yang 

menetap di Lokalisasi Blok M Besar sample dalam penelitian ini dihitung 

menggunakan rumus estimasi proporsi lemeshow, sebagai berikut : 

    n = �
�

1 – a/2P(1 – p)N  

�
�(N – 1) + �

�1 – a/2P(1 – P) 

Keterangan : 

P : Estimasi proposi (Jurnal Septina Ashrini tahun 2017) 

q : 1- p      0,58 

d : Tingkat presisi yang sebesar 10% =0,1 

Z : Tingkat kepercayaan yang sebesar 95% =1,96 

n : Besar Sampel 

N : Populasi (banyaknya WPS yang menetap di lokalisasi Blok M) 

 Dengan Z1- a/2=1,96, p=0,58, d=0,1 dan N=120. 

              Berdasarkan rumus tersebut, maka jumlah sampelnya adalah : 

    n = �
�

1 – a/2P(1 – p)N  

�
�(N – 1) + �

�1 – a/2P(1 – P) 

 

n=           1,962 ×0,58 × 0,42 × 120                                                                                                

         (0,1)2 (120 – 1) + (1,96)2  × 0,58 × 0,42                                                                       

            n =                 3,8146 × 0,2436 × 120 

                                     1,19 + 0,0935814 

     n =                                112,2977 

                                        1,19 + 0,93 
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              n =                  112,2977 

                                      2,125814 

                n= 52,82572    53 

            Dari perhitungan menggunakan rumus lemeshow tersebut, maka didapat 

sampel sebesar 53 responden. Untuk mendapatkan sampel yang diambil pada 

setiap cafe dan memenuhi syarat kriteria Inklusi dan ekslusi sebagai berikut : 

1. Kriteria sampel inklusi : 

a. Bersedia menjadi responden 

b. WPS yang menetap di Blok M  

c. Sehat Rohani 

2. Kriteria sampel ekslusi : 

a. Gangguan mental 

b. Tidak dapat menyelesaikan wawancara 

 

IV.4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

 

1. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung 

(Riwidikdo, 2010). Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari 

Data KPA tentang WPS di Lokalisasi Blok M dan data gambaran 

umum Blok M. 
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b. Data Primer  

Data Primer adalah data yang secara langsung diambil dari objek 

penelitian oleh penelitian perorangan maupun organisasi (Riwidikdo, 

2013). Data primer dalam penelitian ini didapat dari memberikan 

kuesioner. Data yang di ambil meliputi data pendidikan, dukungan 

mucikari, dukungan teman seprofesi dan lain-lain. 

2. Instrumen Pengumpulan Data 

    Instrumen pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Teknik 

yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan wawancara dan 

di bantu oleh salah satu Tim KPA yang di posisikan di Lapangan Blok 

Merano. Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari Data KPA 

tentang WPS di Lokalisasi Blok M. Pengambilan data diambil 

menggunakan random sampling yaitu dengan cara kocok arisan atau 

cambut undi dari 53 kafe di Blok M yaitu terdapat 25 kafe yaitu cafe 

Mentari terdapat 4 wps, cafe Yanti terdapat 3 wps, cafe Ela terdapat 1 

wps, cafe Mekarsari terdapat 1 wps, cafe Anis terdapat 1 wps, cafe Bima 

terdapat 2 wps, cafe Mbak uut 2 wps, cafe Nani terdapat 3 wps, cafe Sum 

terdapat 10 wps, cafe Sulis 5 wps, cafe Inem terdapat 2 wps, cafe Arena 

terdapat 1 wps, cafe Tini terdapat 1 wps, cafe Wiwin terdapat 2 wps, cafe 

Mila terdapat 2 wps, cafe Kancana terdapat 1 wps, cafe May terdapat 1 

wps, cafe Pur terdapat 1 wps, cafe Sela terdapat 1 wps, cafe Ganang 
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terdapat 3 wps, cafe Lena terdapat 1 wps, cafe Narti terdapat 1 wps, cafe 

Gitu terdapat 2 wps, cafe Nopi terdapat 1 wps dan cafe Lif terdapat 1 

wps. 

IV.5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data 

 

Pengolahan data yang akan dilakukan pada prinsipnya melalui tahap-tahap 

sebagai berikut : 

1. Editing (koreksi) yaitu kegiatan untuk melakukan pengecekan isian 

formulir   atau kuesioner, apakah jawaban yang ada di kuesioner sudah 

lengkap, jelas, relevan, dan konsisten. 

2. Coding yaitu kegiatan merubah data berbentuk huruf menjadi data 

berbentuk angka atau bilangan. Kegunaan dari codingadalah untuk 

mempermudahkan pada saat analisis data juga mempercepat pada saat 

entri data. 

3. Scoring yaitu memberikan skor terhadap item-item pertanyaan dari 

variabel bebas dan variabel terikat. 

4. Processing memasukkan data (data entry) 

Setelah semua kuesioner terisi penuh dan benar, serta sudah melewati 

pengkodean, maka langkah selanjutnya adalah memproses data agar data 

yang sudah di-entry dapat dianalisis. Pemprosesan data dilakukan dengan 

cara meng-entry data dari kuesioner ke paket program komputer. 

5. Cleaning (Pembersih Data) 
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Merupakan kegiatan pengecekan kembali data yang sudah di entry apakah 

ada kesalahan atau tidak. Yaitu mengecek kembali data-data yang telah 

dimasukkan apakah ada kesalahan atau tidak. 

6. Tabulating, yaitu mengelompokkan data ke dalam tabel yang dibuat sesuai 

dengan maksud dan tujuan peneliti. 

IV.6.  Teknik Analisis Data 

 

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan bantuan program 

aplikasi statistik. Analisis yang digunakan untuk menganalisis data-data 

dilakukan secara univariat dan bivariat. 

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat yaitu analisis yang menggambarkan secara tunggal 

variabel-variabel independen dan dependen dalam bentuk distribusi 

frekuensi. Penyajiannya dilakukan dalam bentuk presentasi. 

       F = x/n x 100% 

Keterangan : F = Frekuensi 

                     X = Jumlah yang didapat 

                     n  = Jumlah sample 

2. Analisis Bivariat 

      Analisis bivariat adalah bertujuan untuk mengetahui proporsi, uji 

statistik dan keeratan hubungan antara variabel independen dan 

dependen (Notoatmodjo, 2010) 
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       Penelitian ini menggunakan uji chi-square, uji ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara variabel independen dengan dependen 

yang sesuai dengan hipotesis penelitian. Dengan membandingkan nilai 

hasil dari hitungan dengan nilai alpha (α) 0,05. Jika nilai < 

dibandingkan nilai α maka adanya hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen dan sebaliknya jika nilai hitung 

≥ di bandingkan dengan nilai α maka tidak ada hubungan antara 

variabel independen dan variabel dependen. Uji chi-square hanya 

dapat menyimpulkan ada atau tidaknya perbedaan proporsi kelompok. 

Dengan demikian, uji-square tidak dapat mengetahui kelompok mana 

yang memiliki resiko lebih besar dibandingkan kelompok lain. 

      Oleh karena itu penelitian yang menggunakan desain cross-

sectional, untuk mengetahui nilai Prevalensiratio (PR). Prevalens 

Ratio adalah perbandingan antara jumlah responden dengan kasus 

kejadian penyakit (lama dan baru) pada satu saat dengan seluruh 

responden yang ada. 

Prevalens  Ratio dapat dihitung dengan menggunakan tabel berikut : 

Tabel 3 : Prevalens Ratio 

Faktor risiko Faktor efek (dependen) Jumlah 

(Independen) Positif Negatif  

Positif A B A + B 

Negatif C D C + D 
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Keterangan : 

A : Responden dengan faktor risiko yang mengalami efek 

B : Responden dengan faktor risiko yang tidak mengalami efek 

C : Responden tanpa faktor risiko yang mengalami efek 

D : Responden tanpa faktor risiko yang tidak mengalami efek 

                 PR = A/(A+B) 

C/(C+D) 

 

Intepretasi hasil PR : 

1. Bila PR = 1, maka variabel yang diduga menjadi faktor risiko 

ternyata tidak ada pengaruhnya terhadap terjadinya efek atau 

bersifat netral dan bukan merupakan faktor terjadinya efek. 

2. Bila PR > 1 dengan tingkat kepercayaan 95% tidak melewati 

angka 1, maka variabel yang diduga menjadi faktor risiko 

ternyata merupakan faktor risiko terjadinya efek. 

3. Bila PR < 1 dengan tingkat kepercayaan 95% melewati angka 1, 

maka variabel yang diteliti belum tentu benat merupakan faktor 

protektif ( Notoatmodjo, 2010). 
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BAB V 

HASIL & PEMBAHASAN 

 

 

V.1 Hasil Penelitian 

 V.1.1 Gambaran Umum Lokasi 

 1. Geografi 

    Blok Merano Kecamatan Sintang beradapada Jalan Padat Karya RT 

08 Kelurahan Kapuas Kanan Hilir. 

   Secara geografi batas Merano berbatasan dengan dua RT yaitu RT 

06 dan RT 07 jalan Padat Karya Kelurahan Kapuas Kanan Hilir. 

2. Demografi 

 Jumlah Wanita Pekerja Seks (WPS)  Blok Merano Kecamatan Sintang 

menurut data dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Tahun 2018 

sampai Januari 2019 berjumlah : 184 jiwa. 

 1. Jumlah Mucikari   : 54 jiwa 

 2. Jumlah Wanita Pekerja Seks (WPS) : 130  jiwa 

 Penyebaran Wanita Pekerja Seks (WPS) untuk di Lokalisasi Blok 

Merano tidak merata karena 10 WPS tidak tinggal di Lokalisasi Blok 

Merano dan 120 yang menetap di Lokalisasi Blok Merano tinggal 

bersama mucikari. 
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3. Data Populasi Kunci Blok Merano 

Menunjang populasi Lokalisasi Blok Merano, Komisi Penanngulangan 

AIDS (KPA) membuat data listing lokasi atau data populasi kunci untuk 

mengetahui populasi WPS, mucikari, maupum kafe. Berikut ini adalah 

data populasi kunci berdasarkan data listing. 

 

Tabel.V.1 

Data Listing Lokalisasi Blok Merano 
Kecamatan Sintang Tahun 2019 

Sumber : Data Listing KPA Kecamatan Sintang, Tahun 2019 

5. Sarana Kesehatan 

Tabel.V.2 

Fasyankes yang tersedia  

Kecamatan Sintang Tahun 2019 

 

Fasyankes yang tersedia 

a. Puskesmas Sungai Durian 

b. Puskesmas Dara Juanti 

c. Puskesmas Tanjung Puri 

d. VCT Rumah Sakit Ade Muhammad Djoen Kabupaten Sintang 

e. Rumah Sakit Pratama Kabupaten Sintang 

                  Sumber : KPA Kecamatan Sintang, Tahun 2019 

No Kecamatan Jumlah 

Listing 

Alamat 

Listing 

Jumlah 

Populasi 

Kunci 

Waktu 

bisa 

kumpul 

(Jam) 

Waktu 

bisa 

ditemui 

(Jam) 

Contact 

person 

Ketersediaan 

outlet 

kondom & 

pelicin 

1 Sintang        

 MERANO 53 kafe Jl.padat 

karya 

184 19.00 16.00 ACI Tidak Ada 
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V.1.2 Gambaran Proses Penelitian 

 Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dari tanggal 08 

Mei sampai dengan 09 Mei 2019. Sebelum pengumpulan data berkordinasi 

terlebih dahulu kepada pihak Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) serta meminta 

ijin kepada pengelola Merano yaitu Ketua RT Padat Karya dengan memberikan 

surat ijin penelitian. Data primer dalam penelitian ini didapat dari wawancara 

langsung dengan subjek penelitian dengan menggunakan kuesioner yang 

terstruktur. 

Penelitian ini dibantu oleh 1 orang petugas KPA yaitu orang yang 

bertanggung jawab untuk Lokalisasi Blok Merano. Pada awal penelitian, peneliti 

menyampaikan kepada petugas bahwa pengambilan data primer ini menggunakan 

random sampling yaitu dengan cara kocok arisan atau cabut undidari 53 kafe 

terdapat 24 cafe yang terdapat dari kocok arisan atau cabut undi dan memberi 

pengarahan kepada petugas KPA untuk menjelaskan kepada WPS untuk bersedia 

menjadi responden dan mengatur jadwal bersama untuk pergi ke kafe-kafe yang 

ada di Lokalisasi Blok Merano. 

 Responden diberi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penelitian, 

apabila setelah responden mendapatkan penjelasan dan tidak menolak untuk di 

wawancara dengan menandatangani informed consert maka dilakukan 

wawancara. Pengambilan data meliputi umur responden, pendidikan responden, 

dukungan mucikari, dukungan teman seprofesi dan tindakan WPS/Pelanggan 

menggunakan kondom. 
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V.1.3 Karakteristik Responden 

 1. Umur Responden 

Tabel V.3 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Umur di 

Lokalisasi Blok Merano Kecamatan Sintang Tahun 2019 

Umur N % 

17-24 Tahun 22 41.5 

25-32 Tahun 13 24.5 

33-40 Tahun 13 24.5 

41-48 Tahun 3 5.7 

49-56 Tahun 2 3.8 

Total 53 100.0 

Sumber : Data Primer, 2019 

Pada tabel V.3 di ketahui bahwa, dari hasil analisis yang dilakukan 

terhadap 53 responden diperoleh sebagian besar responden yang bekerja 

menjadi WPS berumur 17-24 tahun (41,5%) dan sebagian kecil berumur 

49-56 tahun (3,8%). 

2. Pendidikan Responden 

Tabel V.4 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan di 

Lokalisasi Blok Merano Kecamatan Sintang Tahun 2019 

Pendidikan N % 

D3 1 1,9 

SD 13 24,5 

SMA 12 22,6 

SMP 27 50,9 

Total 53 100.0 

Sumber : Data Primer, 2019 
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      Berdasarkan tabel V. 4 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

berpendidikan SMP yaitu 50,9% sedangkan sebagian kecil responden 

berpendidikan D3, yaitu sebesar 1,9%. 

V.1.4 Analisis Univariat 

1. Pendidikan 

Tabel V.5 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan di Lokalisasi Blok Merano 

 Kecamatan Sintang Tahun 2019 

 

Pendidikan N % 

Rendah 40 75.5 

Tinggi 13 24.5 

Total 53 100.0 

Sumber : Data Primer, 2019 

                       Pada tabel V.5 diketahui bahwa sebagian besar responden 

berpendidikan rendah yaitu sebesar 75.5%, sedangkan sebagian kecil 

responden berpendidikan tinggi sebesar 24.5%. 

2. Dukungan Mucikari 

Tabel V.6 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Dukungan Mucikari di Lokalisasi Blok Merano 

Kecamatan Sintang Tahun 2019 

 

Dukungan N % 

Tidak ada dukungan 28 52,8 

Ada dukungan 25 47,2 

Total 53 100.0 

                Sumber : Data Primer, 2019 

                       Pada tabel V.6 diketahui bahwa sebagian besar responden tidak 

mendapatkan dukungan dari mucikari untuk menggunakan kondom 
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sebesar 52,8%, sedangkan sebagian kecil responden yang mendapatkan 

dukungan dari mucikari sebesar 47,2%. 

                       Adapun analisis per item dari pertanyaan dukungan mucikari, 

meliputi empat macam pertanyaan. Berikut hasil analisis per item seperti 

yang terlihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel V.7 

Analisis per item pertanyaan Dukungan Mucikari Lokalisasi Blok Merano 

 Kecamatan Sintang Tahun 2019 

 

 

No Pertanyaan Tidak % Ya % 

1 Apakah saudari mendapatkan informasi 

tentang penggunaan kondom dari 

mucikari ? 

31 58.5 22 41.5 

2 Apakah saudari mendapatkan kondom 

dari mucikari ? 

51 96.2 2 3.8 

3 Apakah saudari disarankan mucikari 

menggunakan kondom pada saat 

berhubungan seks ? 

44 83.0 9 17.0 

4 Apakah ada peraturan dari mucikari 

bahwa setiap melakukan hubungan seks 

mengharuskan menggunakan kondom ? 

52 98.1 1 1.9 

Sumber : Data primer, 2019 

      Sebagian besar responden menjawabtidak ada dukungan pada 

pertanyaan Dukungan Mucikari seperti pertanyaan mengenai “Apakah 

ada peraturan dari mucikari bahwa setiap melakukan hubungan seks 

mengharuskan menggunakan kondom” yaitu sebanyak 98,1 %, 

pertanyaan mengenai “Apakah saudari mendapatkan kondom dari 

mucikari” yaitu sebanyak 96,2% dan pertanyaan mengenai “Apakah 

saudari disarankan mucikari menggunakan kondom pada saat 

berhubungan seks” yaitu sebanyak 83,0%. Sementara itu responden 

menjawab ada dukungan pertanyaan mengenai “Apakah saudari 

mendapatkan informasi tentang penggunaan kondom dari mucikari” yaitu 

sebesar 41,5%. 
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3. Dukungan Teman Seprofesi 

Tabel V.8 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Dukungan Teman Seprofesi di Lokalisasi Blok 

Merano Kecamatan Sintang Tahun 2019 

 

Dukungan N % 

Tidak ada dukungan 26 49,1 

Ada dukungan 27 50,9 

Total 53 100.0 

Sumber : Data Primer, 2019 

       Pada tabel V.8 diketahui bahwa sebagian  besar responden 

mendapatkan dukungan teman seprofesi sebesar 50,9%, sedangkan 

sebagian kecil responden tidak mendapatkan dukungan teman seprofesi 

sebesar 49,1%. 

                    Analisis per item juga dilakukan pada Dukungan Teman Seprofesi, 

dimana dapat terlihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel V.9 

Analisis per item pertanyaan Dukungan Teman Seprofesi Lokalisasi Blok Merano 

Kecamatan Sintang Tahun 2019 

 

 

No Pertanyaan Tidak % Ya % 

1 Apakah rekan WPS saudari memberikan 

informasi yang mengenai pencegahan 

HIV/AIDS menggunakan Kondom ? 

39 73.6 14 26.4 

2 Apakah rekan WPS saudari 

memberitahukan bahwa perilaku seksual 

tidak menggunakan Kondom rentan 

untuk terkena HIV/AIDS ? 

44 83.0 9 17.0 

3 Apakah rekan WPS saudari pernah 

menyuruh saudari untuk menggunakan 

Kondom pada saat melayani pelanggan ? 

40 75.5 13 24.5 
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No Pertanyaan Tidak % Ya % 

4 Apakah rekan WPS saudari pernah 

menyarankan saudari untuk memeriksa 

tes HIV/AIDS ? 

22 41.5 31 58.5 

5 Apakah rekan WPS saudari memberi 

dukungan kepada saudari untuk 

memiliki perilaku yang baik dalam 

pencegahan HIV/AIDS ? 

31 58.5 22 41.5 

                       Sumber : Data Primer, 2019 

     Sebagian besar responden menjawab tidak ada dukungan pada 

pertanyaan Dukungan Teman Seprofesi seperti pertanyaan mengenai 

“Apakah rekan WPS saudari memberitahukan bahwa perilaku seksual 

tidak menggunakan Kondom rentan untuk terkena HIV/AIDS” yaitu 

sebanyak 83,0%, pertanyaan mengenai “Apakah rekan WPS saudari 

pernah menyuruh saudari untuk menggunakan kondom pada saat melayani 

pelanggan” yaitu sebanyak 75,5% dan pertanyaan mengenai “Apakah 

rekan WPS saudari memberikan informasi yang mengenai pencegahan 

HIV/AIDS menggunakan kondom” yaitu sebanyak 73,6%. Sementara 

sebagian responden menjawab ada dukungan pada pertanyaan mengenai 

“Apakah rekan WPS saudari pernah menyarankan saudari untuk 

memeriksa tes HIV/AIDS” yaitu sebanyak 58,5%. 

4. Tindakan WPS/Pelanggan dalam penggunaan kondom 

Tabel V.10 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Tindakan WPS/Pelanggan dalam 

Penggunaan Kondom Lokalisasi Blok Merano Kecamatan Sintang  

Tahun 2019 

 

Tindakan N % 

Tidak guna kondom 43 81.1 

Guna kondom 10 18.9 

Total 53 100.0 

Sumber : Data primer, 2019 

Berdasarkan tabel V.10 dapat diketahui bahwa sebagian besar 

WPS/Pelanggan memiliki tindakan penggunaan kondom tidak gunakan 
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kondom yaitu sebesar 81,1%, sedangkan sebagian kecil WPS/Pelanggan 

memiliki tindakan baik menggunakan kondom yaitu sebesar 18,9%. 

                      Analisis pertanyaan kunci juga dilakukan pada tindakan 

WPS/Pelanggan menggunakan kondom, dimana dapat dilihat pada tabel 

dibawah : 

Tabel V.11 

Analisis pertanyaan kunci tindakan WPS/Pelanggan dalam penggunaan 

kondom Lokalisasi Blok Merano Kecamatan Sintang Tahun 2019 

 

No Pertanyaan Tidak % Ya % 

1 Apakah saudari atau pelanggan 

saudari menggunakan kondom 

ketika berhubungan seks ? 

43 81,1 10 18,9 

2 Apakah saudari atau pelanggan 

saudari menganjurkan 

menggunakan kondom ? 

 

43 

 

81,1 

 

10 

 

18,9 

3 Apakah saudari menganjurkan 

pelanggan menggunakan 

kondom dengan merayu ? 

 

43 

 

81,1 

 

10 

 

18,9 

4 Apakah saudari menolak 

berhubungan seks jika pelanggan 

tidak mau menggunakan kondom 

? 

 

43 

 

81,1 

 

10 

 

18,9 

Sumber : Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel V.11diperoleh informasi bahwa sebagian besar WPS/Pelanggan 

menyatakan bahwah tindakan penggunaan kondom saat berhubungan 

seks sangat rendah dilihat dari pertanyaan kunci “Apakah saudari atau 

pelanggan saudari menggunakan kondom ketika berhubungan seks” yaitu 

sebesar 81,1%. Sementara itu WPS/Pelanggan yang memiliki tindakan 

baik penggunaan kondom yaitu sebesar 18,9%. 
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V.1.5 Analisis Bivariat 

1. Hubungan antara Pendidikan dengan tindakan WPS/Pelanggan 

dalam penggunaan kondom 

Tabel  V.12 

Hubungan Pendidikan dengan tindakan WPS/Pelanggan dalam penggunaan 

kondom di  Lokalisasi Blok Merano Kecamatan Sintang Tahun 2019 

 

 

 

 

 

Pendidikan 

Tindakan WPS/Pelanggan 

dalam penggunaan kondom 

 

 

Total 

 

P 

value 

 

PR 

95% CI 

Tidak Ya   

n % N % N %  

 

0,052 

 

 

1,422 

(0,911-

2,220) 

Rendah 35 87.5 5 12.5 40 100% 

Tinggi 8 61.5 5 38.5 13 100% 

Total 43 81,1 10 18,9 53 100% 

Sumber : Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel V.12 diketahui bahwa, proporsi responden dengan tingkat 

pendidikan tinggicenderung lebih besar dalam tidak menggunakan kondom 

sebesar 61,5%, dibandingkan dengan responden dengan tingkat pendidikan 

rendah yaitu sebesar 12,5%. 

            Hasil analisis uji statistik menunjukkan nilai p value sebesar 0,052 berarti 

tidak ada hubungan antara pendidikan responden dengan tindakan 

WPS/Pelanggan dalam penggunaan kondom di Lokalisasi Blok Merano 

Kecamatan Sintang tahun 2019.  
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2. Hubungan antara Dukungan Mucikari dengan tindakan WPS/Pelanggan       

dalam penggunaan kondom 

Tabel V.13 

Hubungan Dukungan Mucikari dengan tindakan WPS/Pelanggan dalam 

penggunaan kondom diLokalisasi Blok Merano Kecamatan Sintang Tahun 2019 

 

  

 

 

 

Dukungan 

Mucikari 

Tindakan WPS/Pelanggan 

dalam penggunaan kondom 

 

 

Total 

 

P 

value 

 

PR 

95% 

CI 

Tidak 

Menggunakan 

Menggunakan   

N % N % N %  

 

0,004 

 

 

1,507 

(1,113-

2,039) 

 

 

Tidak ada 

Dukungan 

27 96,4% 1 3,6 28 100 % 

Ada dukungan 16 64,0% 9 36,0% 25 100% 

Total 43 81,1% 10 18,9% 53 100% 

Sumber : Data Primer, 2019 

           Berdasarkan tabel V.13  diketahui bahwa,  proposi responden yang tidak 

mendapatkan Dukungan Mucikari cenderung lebih besar tidak menggunakan 

kondomsebesar 96,4%,  dibandingkan dengan responden yang ada dukungan 

yaitu sebesar 64,0%. 

             Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai p valuesebesar 0,004 berarti 

ada hubungan antara Dukungan Mucikari dengan tindakan WPS/Pelanggan 

dalam penggunaan kondom di Lokalisasi Blok Merano Kecamatan Sintang 

tahun 2019. 

            Hasil uji statistik diperoleh nilai Prevalence Ratio (PR) sebesar 1,507, 

yang artinya responden yang tidak mendapatkan dukungan dari mucikari 

mempunyai peluang 1,507 kali tidak menggunakan kondom saat berhubungan 
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seks jika dibandingkan dengan responden yang mendapatkan dukungan dari 

mucikari. 

3.Hubungan antara Dukungan Teman Seprofesi  dengan tindakan 

WPS/Pelanggan dalam penggunaan kondom 

Tabel V.14 

Hubungan Dukungan Teman Seprofesi dengan tindakan WPS/Pelanggan dalam 

penggunaan kondom diLokalisasi Blok Merano Kecamatan Sintang Tahun 2019 

 

 

 

 

Dukungan 

Teman 

Seprofesi 

 

Tindakan WPS/Pelanggan 

dalam penggunaan kondom 

 

 

Total 

 

P 

value 

 

PR 

95% 

CI 

Tidak 

Menggunakan 

Menggunakan   

N % N % N %  

 

0,001 

 

 

1,588 

(1,189-

2.121) 

 

 

Tidak ada 

dukungan 

26 100% 0 0,0% 26 100% 

Ada dukungan 17 63,0% 10 37,0% 27 100% 

Total 43 81,1% 10 18,9% 53 100% 

Sumber : Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel V.14 diketahui bahwa, proporsi responden yang tidak 

mendapatkan dukungan dari teman seprofesi cenderung lebih besar tidak 

menggunakan kondom sebesar 100%, dibandingkan dengan responden yang 

mendapatkan dukungan teman seprofesi sebesar 63,0%. 

      Hasil uji statistik menunjukkan nilai p value sebesar 0,001 berati ada 

hubungan antara dukungan teman seprofesi dengan tindakan WPS/Pelanggan 

dalam penggunaan kondom diLokalisasi Blok Merano Kecamatan Sintang Tahun 

2019. 
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      Hasil uji statistik diperoleh nilai Prevalence Ratio (PR) sebesar 1.588, yang 

artinya responden yang tidak memiliki dukungan teman seprofesi mempunyai 

peluang sebesar 1,588 kali tidak menggunakan kondom saat berhubungan seks 

jika dibandingkan dengan responden yang mendapatkan dukungan dari teman 

seprofesi. 

V.2 Pembahasan 

1. Tindakan Wanita Pekerja Seks (WPS)/Pelanggan Dalam Penggunaan     

Kondom 

     Kasus HIV/AIDS terus melonjak salah satunya disebabkan adanya praktek 

prostitusi Wanita Pekerja Seks (WPS) merupakan salah satu kelompok resiko 

tertinggi tertular HIV/AIDS. Penyebaran jumlah WPS di Kabupaten Sintang 

cukup sulit untuk diketahui karena mobilitas tempat operasi prostitusi sangat luas 

seperti lanting bintang, kafe tanjung sari,kafe balai temuai, salon patricia, salon 

susi, salon selpi, kafe gotong-gorong, kafe naga, kafe itania, salon gian dan 

merano. Lokasi yang terletak di tengah pusat Kabupaten Sintang adalah Blok 

Merano yang memiliki 54 kafe, 54 mucikari dan 120 WPS yang menetap (KPA 

Kabupaten Sintang, 2018).Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar WPS 

memiliki tindakan penggunaan kondom yang tidak menggunakan kondom yaitu 

sebesar 81,1% sedangkan sebagian WPS yang memiliki tindakan menggunakan 

kondom yaitu 18,9% (Data Primer, 2019). 

      HIV/AIDS adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh tiga cara 

yaitu melalui darah, cairan vagina, sperma dan ASI. Melalui darah yaitu jarum 
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suntik yang saling bergantian, lewat hubungan seksual tanpa menggunakan 

kondom, gantian pasangan dan penularan HIV dari ibu ke anak melalui ASI 

(Nasronudin, 2007). Tindakan Wanita Pekerja Seks (WPS) menggunakan kondom 

sangat berpengaruh terhadap penularan penyakit HIV/AIDS, karena jika WPS 

berhubungan badan atau melayani pelangganya tidak menggunakan kondom 

dalam pencegahan penularan HIV/AIDS terhadap keluarga dan masyarakat yaitu 

menggunakan kondom saat melayani pelanggan, pandai merayu pelanggan untuk 

menggunakan kondom (Arya Sianturi, 2013). 

      Berdasarkanhasil penelitian Nainggolan (2012) dalam penggunaan kondom 

Wanita Pekerja Seks memiliki tindakan menggunakan kondom tidak baik sebesar 

71,4% dan Wanita Pekerja Seks yang yang menggunakan kondom sebesar 18,5%. 

Tindakan WPS di Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu masih kurang baik hal 

ini bisa dilihat pada variabel persepsi sikap terhadap penggunaan kondom dimana 

terdapat hubungan di mana p value 0,003, sedangkan variabel pendidikan, 

dukungan mucikari dan dukungan teman seprofesi pembahasan variabel-variabel 

tersebut akan dibahas pada pembahasan dibawah ini. 

2. Hubungan antara Pendidikan dengan tindakan WPS/Pelanggan dalam 

penggunaan kondom 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden dengan tingkat pendidikan rendah 

cenderung untuk tidak menggunakan kondom dalam pencegahan HIV/AIDS jika 

dibandingkan dengan responden tingkat pendidikan tinggi. Hasil uji statistik 

menunjukkan nilai p valuesebesar 0,052 yang berarti tidak ada hubungan antara 
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tindakan WPS/Pelanggan menggunakan kindom dalam pencegahan HIV/AIDS di 

Lokalisasi Blok Merano Kecamatan Sintang Tahun 2019. 

        Irwan Budiono (2012) membuktikan pendidikan rendah tidak selalu 

berhubungan dengan tindakan menggunakan kondom. Hubungan tingkat 

pendidikan dengan tindakan WPS/Pelanggan menggunakan kondom dalam 

pencegahan HIV/AIDS. Tidak bermaknanya variabel tingkat pendidikan dalam 

penelitian ini disebabkan karena tidak selamanya WPS yang berpendidikan 

rendah selalu tidak menggunakan kondom dalam pencegahan HIV/AIDS saat 

berhubungan seks. Saat ini sudah banyak media sosial memberikan informasi 

tentang pentingnya menggunakan kondom saat berhubungan seks secara cuma-

cuma dan sering tayang ditelevisi, para penyiar radio, iklan diradiopun saat ini 

banyak memberikan informasi tentang penyakit pencegahan HIV/AIDS, leaflet-

leaflet yang ada dipuskesmas, poster-poster yang tersebar tentang penyakit 

HIV/AIDS dan tentang obat ARV untuk menahan atau menekan virus yang 

berada didalam tubuh seseorang yang positif HIV/AIDS. Oleh karena itu, media 

elektronik dan media cetak banyak memberi informasi kepada responden. 

      Hal ini sejalan dengan penelitian Bagus Wanda H (2015) bahwa tidak ada 

hubungan antara tingkat pendidikan dengan tindakan WPS/Pelanggan dalam 

menggunakan kondom dimana ( p value = 0,306).Tidak bermaknanya variabel 

pendidikan ini di sebabkan karena tidak selamanya WPS yang berpendidikan 

rendah tindakan menggunakan kondom rendah, dan juga tidak semua yang 

berpendidikan tinggi tindakan menggunakan kondom tinggi. Karena saat ini sudah 

banyak media yang memberikan informasi tentang media yang memberikan 
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informasi tentang penyakit HIV/AIDS. Oleh karena itu, diharapkan kepada 

pemerintah untuk tetap memberikan informasi kepada masyarakat melalui media 

elektronik dan media cetak agar masyarakat terus terpapar dengan informasi 

mengenai penggunaan kondom. 

3.Hubungan antara dukungan mucikari dengan tindakan WPS/Pelanggan 

dalam penggunaan kondom 

    Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang tidak memiliki dukungan 

mucikari cenderung tidak menggunakan kondom dalam pencegahan HIV/AIDS 

jika dibandingkan dengan responden yang memiliki dukungan mucikari. Hasil 

analisis uji statistik menunjukkan nilai p value sebesar 0,004 yaitu berarti ada 

hubungan antara dukungan mucikari dengan tindakan WPS/Pelanggan dalam 

penggunaan kondom dalam pencegahan HIV/AIDS di Lokalisasi Blok Merano 

Kecamatan Sintang Tahun 2019. 

      Pada penelitian ini menunjukkan nilai p value sebesar 0,004 yaitu berarti ada 

hubungan antara dukungan mucikari dengan tindakan WPS/Pelanggan dalam 

penggunaan kondom. Kemudian dari hasil uji statistik diperoleh nilai 

PrevalenceRatio (PR) sebesar 1,507, yang artinya responden yang tidak 

mendapatkan dukungan mucikari berpeluang sebesar 1,507 kali tidak 

menggunakan kondom saat berhubungan seks dibandingkan dengan responden 

yang medapatkan dukungan mucikari. 

      Dukungan mucikari adalah sebuah dorongan untuk memenuhi kebutuhan 

WPS. Menurut Caswanto, (2016) dukungan mucikari merupakan induk semang 
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bagi perempuan lacur atau germo dan sebagai pengasuh dan prantara. Karena 

pekerja seks tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari 

berperan sebagai penghubung kedua pihak dan akan mendapatkan komisi dari 

pekerja seks berdasarkan perjanjian. Dukungan mucikari biasanya amat dominal 

dalam mengatur pekerja seks karena banyak pekerja seks “berhutang budi” telah 

diangkat dari kemiskinan. Hal ini sejalan dengan penelitian Kusyogo Cahyo, 

(2016) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara 

dukungan mucikari (p value= 0,002) dengan tindakan WPS/Pelanggan 

penggunaan kondom. 

     Dukungan mucikari kepada WPS/Pelanggan sangat berdampak untuk 

menggunakan kondom saat berhubungan seks, dapat dilihat dari hasil jawaban 

kuesioner pertanyaan dukungan mucikari yaitu pertanyaan pertama “ Apakah 

saudari mendapatkan informasi tentang penggunaan kondom dari mucikari?” dari 

53 responden 31 responden menjawab tidak ada dukungan, pertanyaan kedua 

“Apakah saudari mendapatkan kondom dari mucikari?” dari 53 responden 51 

responden menjawab tidak ada dukungan, pertanyaan ketiga “ Apakah saudari 

disarankan mucikari menggunakan kondom pada saat berhubungan?” dari 53 

responden 44 responden menjawab tidak ada dukungan, dan pertanyaan keempat 

“Apakah ada peraturan  dari mucikari bahwa setiap melakukan hubungan seks 

mengharuskan menggunakan kondom?” dari 53 responden 52 menjawab tidak ada 

dukungan, dari hasil pertanyaan dukungan mucikari rata-rata rsponden menjawab 

tidak memiliki dukungan,terdapat kesimpulan bahwa dukungan mucikari 

berhubungan dalam penelitian ini. Sangat diharapkan mucikari selalu memiliki 
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dukungan WPS/Pelanggan untuk menggunakan kondom, meningkatkan 

pengetahuan tentang penyakit HIV/AIDS dan membuat peraturan kepada 

WPS/Pelanggan harus menggunakan kondom saat berhubungan seks. 

4.Hubungan antara dukungan teman seprofesi dengan tindakan 

WPS/Pelanggan dalam penggunaan kondom 

      Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang tidak memiliki 

dukungan teman seprofesi cenderung tidak menggunakan kondom dalam 

pencegahan HIV/AIDS jika dibandingkan dengan responden yang memiliki 

dukungan teman seprofesi. Hasil analisis uji statistik menunjukkan nilai p value 

sebesar 0,000 yaitu berarti ada hubungan antara dukungan teman seprofesi dengan 

tindakan WPS/Pelanggan dalam penggunaan kondom dalam pencegahan 

HIV/AIDS di Lokalisasi Blok Merano Kecamatan Sintang Tahun 2019. 

     Dukungan teman seprofesi adalah dorongan sesama pekerja. Menurut Laursen, 

(2016) dukungan teman seprofesi merupakan faktor-faktor yang sangat 

berpengaruh terhadap tindakan yang akan dilakukan dan memberi dampak positif 

saat berkerja karena dukungan teman seprofesi sangat berpengaruh untuk 

melalukan sesuatu dilingkungan kerja. Hal ini sejalan dengan penelitian Herlina 

Dwi Arjianti, (2017) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna 

antara dukungan teman seprofesi (p value = 0,001) dengan tindakan penggunaan 

kondom. 

      Pada Penelitian ini menunjukkan nilai p value sebesar 0,001 yaitu berarti ada 

hubungan antara dukungan teman seprofesi dengan tindakan WPS/Pelanggan 



59 

 

 

 

penggunaan kondom dalam pencegahan HIV/AIDS. Kemudian dari hasil uji 

statistik diperoleh nilai prevalence Ratio (PR) sebesar 1,588, yang artinya 

responden yang tidak memiliki dukungan teman seprofesi mempunyai peluang 

1,588 kali tidak menggunakan kondom saat berhubungan seks dibandingkan 

dengan responden yang memiliki dukungan Teman seprofesi 

      Menurut Laursen, (2011) mengatakan bahwa dukungan teman seprofesi 

adalah faktor yang berpengaruh terhadap dukungan atau perilaku kehidupan 

sehari-hari yang berupa harapan-harapan, nilai-nilai, sikap dan lain-lain. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Fihtriany, (2012) yang menyatakan bahwa terdapat 

hubungan yang bermakna antara dukungan teman seprofesi (p value = 0,001) 

dengan tindakan WPS/Pelanggan penggunaan kondom. 

     Dukungan teman seprofesi sangat berpengaruh kepada teman dan orang 

sekitarnya sehingga dukungan teman seprofesi harus dimiliki dalam hal yang 

positif dengan cara meningkatkan pengetahuan dan memberikan motivasi sesama 

pekerja dalam hal penggunaan kondom dan penyakit HIV/AIDS. Dapat dilihat 

dari petanyaan kuesioner dukungan teman seprofesi pertanyaan pertama “Apakah 

rekan wps saudari memberikan informasi yang mengenai pencegahan HIV/AIDS 

menggunakan kondom?” dari 53 responden 39 menjawab tidak ada dukungan, 

pertanyaan kedua “Apakah rekan wps saudari memberitahukan bahwa prilaku 

seksual tidak menggunakan kondom rentan untuk terkena HIV/AIDS?” dari 53 

responden 44 menjawab tidak ada dukungan, pertanyaan ketiga “Apakah rekan 

wps saudari pernah menyuruh saudari untuk menggunakan kondom pada saat 

melayani pelanggan?” dari 53 responden 40 menjawab tidak ada dukungan, 
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pertanyaan keempat “Apakah rekan wps saudari pernah menyarankan saudari 

untuk memeriksa HIV/AIDS?” dari 53 responden 22 menjawab tidak ada 

dukungan, pertanyaan kelima “Apakah rekan wps saudari memberi dukungan 

kepada saudari untuk memiliki perilaku yang baik dalam pencegahan 

HIV/AIDS?” dari 53 responden 31 menjawab tidak ada dukungan. Dari hasil 

pertanyaan kuesioner rata-rata responden menjawab tidak ada dukungan teman 

seprofesi yaitu terdapat kesimpulan bahwa dukungan teman seprofesi 

berhubungan dalam penelitian ini. Oleh karena itu  harus selalu terbuka sesama 

teman seprofesi untuk mencari informasi yang poitif dalam pekerjaan yang sedang 

dilakukan agar sesama teman mendapatkan informasi dan dukungan mengenai 

penggunaan kondom dan cara merayu pelanggan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN & SARAN 

 

1. Kesimpulan 

           Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Lokalisasi Blok Merano 

Kecamatan Sintang dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Dari hasil analisa yang dilakukan terhadap 53 responden diperoleh responden 

berpendidikan rendah yaitu sebesar75,5 % sedangkan sebagian kecil responden   

berpendidikan tinggi sebesar 24,5%. 

b. Dari hasil analisa yang dilakukan terhadap 53 responden diperoleh responden 

yang tidak memiliki dukungan mucikari yaitu sebesar 52,8% sedangkan 

sebagian responden yang memiliki dukungan mucikari sebesar 47,2 %. 

c. Dari hasil analisa yang dilakukan terhadap 53 responden diperoleh responden 

yang tidak memiliki dukungan teman seprofesi yaitu sebesar 49,1% sedangkan 

responden yang memiliki dukungan teman seprofesi sebesar 50,9%. 

d. Dari hasil analisa yang dilakukan terhadap 53 responden diperoleh responden 

yang memiliki tindakan penggunaan kondom yang kurang baik yaitu sebesar 

81,1% sedangkan responden yang memiliki tindakan penggunaan kondom 

yang baik sebesar 18,9%. 

e. Tidak ada hubungan yang bermakna antara pendidikan dengan tindakan 

WPS/Pelanggan penggunaan kondom dalam pencegahan HIV/AIDS di 

Lokalisasi Blok Merano Kecamatan Sintang Tahun 2019 ( p value = 0,052). 
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f. Ada hubungan yang bermakna antara dukungan mucikari dengan tindakan 

WPS/Pelanggan penggunaan kondom dalam pencegahan HIV/AIDS di 

Lokalisasi Blok Merano Kecamatan Sintang Tahun 2019 ( p value = 0,004). 

g. Ada hubungan yang bermakna antara dukungan teman seprofesi dengan 

tindakan WPS/Pelanggan penggunaan kondom dalam pencegahan HIV/AIDS 

di Lokalisasi Blok Merano Kecamatan Sintang Tahun 2019 ( p value = 0,001). 
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2.  Saran 

a. Bagi WPS/Pelanggan 

Sangat diharapkan WPS/Pelanggan memiliki komitmen menggunakan kondom 

pada saat berhubungan seks agar tidak menularkan atau ditularkan penyakit 

HIV/AIDS, WPS perlu selalu aktif mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan di 

kompleks lokalisasi dan selalu meningkatkan pengetahuan dalam upaya-upaya 

pencegahan IMS dan HIV/AIDS. Harus mematuhi aturan wajib menggunakan 

kondom ketika memberi pelayanan, jika pelanggan tidak mau menggunakan 

kondom pria, WPS wajib menggunakan kondom wanita. Pelanggan WPS harus 

mau menggunakan kondom secara konsisten pada setiap kali melakukan 

hubungan seks yang beresiko dengan WPS sebagai wujud tanggung jawab 

terhadap kesehatan dirinya dan keluarganya. 

b. Bagi Mucikari 

Di harapkan kepada mucikari untuk meningkatkan WPS  dan pelanggan untuk 

selalu menggunakan kondom, menyediakan kondom di kamar-kamar, 

meningkatkan pemantauan secara langsung pada WPS diwismanya masing-

masing dan bukan hanya menaruh kepercayaan kepada WPS saja serta 

memberlakukan sanksi yang tegas bagi WPS yang tidak memotivasi 

pelangganya untuk menggunakan kondom. 
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c. Bagi KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) Kabupaten Sintang 

KPA Kabupaten sintang agar terus meningkatkan sosialisasi aturan wajib 

kondom kepada WPS secara ketat serta meneruskan kegiatan gebyar kondom 

sebagai upaya memberikan motivasi WPS dalam menggunakan kondom serta 

perlu menegakkan sanksi yang tegas bagi WPS yang tidak menggunakan 

kondom. 

e. Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai data atau 

informasi dasar untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan 

menggunakan metodologi dan variabel yang berbeda. 

3. Keterbatasan dan Hambatan Penelitian 

      Dalam penelitian ini, peneliti melakukan komunikasi dengan baik. Namun 

terdapat beberapa hal yang membatasi penelitian ini di antaranya : 

1. Dalam melakukan proses wawancara terkadang terganggu oleh keadaan sekitar 

2. Tidak semua wanita pekerja seks mengijinkan mengambil foto saat wawancara    

berlangsung. 
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