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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan reproduksi menurut WHO adalah suatu keadaan fisik, mental 

dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala 

aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. Suatu 

keadaan dimana manusia dapat menikmati kehidupan seksualnya serta mampu 

menjalankan fungsi dan proses reproduksinya secara sehat dan aman (Boyke, 2008). 

Menurut Monalisa (2012), mengatakan bahwa keputihan ditemukan mulai 

dari anak-anak sampai orang dewasa. Keputihan dapat menyebabkan 

ketidaknyamanan, kecemasan bagi kaum wanita. Sehingga membuat para wanita 

mencari bantuan dokter namun lebih banyak yang mnegobati diri sendiri. Keluhan 

keputihan yang sering dialami wanita biasanya disertai dengan rasa panik, terutama 

jika cairan yang keluar cukup banyak. Suatu yang wajar jika keluar sedikit cairan dari 

vagina. Namun ini akan berubah menjadi gangguan jika cairan yang keluar berlebihan 

Anies (2005). Gangguan keputihan merupakan masalah kedua sesudah gangguan 

haid. Keputihan merupakan indikasi adanya penyakit dan hampir semua perempuan 

pernah mengalami keputihan. Keputihan pada wanita dianggap sebagai hal yang 

normal, hal ini tidak sepenuhnya benar, karena ada berbagai sebab yang dapat 

mengakibatkan keputihan. Keputihan yang tidak normal dapat menjadi petunjuk 

adanya  penyakit yang harus di obati (Djuanda, dkk, 2005). 

Menurut WHO (2010) keputihan menyerang sekitar 50% populasi 

perempuan dan mengenai pada semua umur. Data penelitian tentang kesehatan 

reproduksi wanita menunjukkan 75% wanita di dunia pasti menderita keputihan 
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paling tidak sekali seumur hidup dan 45% di antaranya bisa mengalaminya sebanyak 

dua kali atau lebih, sedangkan wanita Eropa yang mengalami keputihan sebesar 25%. 

Munurut Monalisa (2012), keputihan dapat berupa patologis dan fisiologis. 

Penyebab paling sering dari keputihan tidak normal adalah infeksi. Organ genetalia 

pada perempuan yang dapat terkena infeksi adalah vulva, vagina, leher rahim, dan 

rongga rahim. Infeksi ini dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, parasit, dan virus. 

Penyebab keputihan berlebihan terkait dengan cara kita merawat organ reproduksi, 

misalnya, penggunaan pantyliner, personal hygiene kurang tepat, menggunakan celana 

yang tidak menyerap keringat, jarang mengganti celana dalam, sering tidak mengganti 

pembalut saat menstruasi (Sahin, 2013). Secara alamiah bagian tubuh yang berongga 

dan berhubungan dengan dunia luar akan mengeluarkan semacam getah atau lendir, 

demikian pula halnya dengan saluran kemih wanita (vagina). Keadaan normal, getah 

atau lendir vagina adalah cairan bening tidak berbau, jumlahnya tidak terlalu banyak 

dan tanpa rasa gatal dan nyeri. Keputihan apabila tidak segera diobati dapat berakibat 

lebih parah dan bukan tidak mungkin menjadi penyebab kemandulan (Wijayakusuma, 

2008). 

Hasil penelitian menyebutkan 3 dari 4 wanita di dunia ternyata pernah 

mengalami keputihan setidaknya sekali dalam hidupnya. Setiap wanita bisa terkena 

gangguan ini tanpa melihat latar belakang dan jenis pekerjaan. Di Indonesia masalah 

keputihan makin meningkat lebih dari 75% wanita mengalami penyakit keputihan 

yang disebabkan karena hawa di Indonesia yang lembab sehingga mudah terinfeksi 

jamur candida albicans, parasit seperti cacing kremi atau kuman (trikomonas vaginalis). 

Hasil penelitian menyebutkan tahun 2002, bahwa 50% wanita Indonesia pernah 

mengalami keputihan, kemudian pada tahun 2003 meningkat menjadi 60% dan  

tahun 2004 menjadi 70% (Muninjaya, 2005). 
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Masalah  keputihan merupakan masalah yang sejak lama menjadi persoalan 

bagi kaum wanita, tidak banyak wanita yang tahu tentang keputihan dan terkadang 

wanita menganggap remeh persoalan keputihan. Keputihan tidak bisa dianggap 

remeh karena akibatnya sangat fatal bila tidak cepat segera ditangani. Tidak hanya 

bisa mengakibatkan kemandulan tapi keputihan juga bisa merupakan gejala awal dari 

kanker leher rahim, yang bisa dapat berujung kematian (Chaundhary, 2012). 

Keputihan juga dapat menekan kejiwaan seseorang karena keputihan cenderung 

kambuh dan timbul kembali sehingga dapat mempengaruhi seseorang baik secara 

fisiologi maupun psikologis (Iskandar, 2002). 

Menurut Triyani  dalam Rizqi (2010), hasil penelitian disebuah SMU di 

Kebumen dari 420 siswi terdapat 259 siswi (62,9%) yang mengeluh keputihan dengan 

keluhan yang bervariasi sebanyak 78 siswi (30,1%) mengeluh terlalu basah dan merasa 

gatal pada alat kelaminnya sehingga merasa khawatir, malu dan minder bila 

berdekatan dengan orang lain sebanyak 25 siswi (7,7%) lain mengeluh keluar cairan 

berwarna kuning kehijauan seperti dahak, ada pula yang mengeluh keluar cairan 

berwarna kuning bening dan encer pada waktu tertentu saja. Hal ini dapat 

disimpulkan karena siswi di Kebumen kurang menjaga kebersihan diri dan kurangnya 

pengetahuan tentang keputihan.  

Pencegahan terhadap keputihan sama dengan pencegahan terhadap penyakit 

lain, pencegahan keputihan adalah dengan menjaga kebersihan diri dan kelembaban 

vagina, mencuci tangan ketika akan membersihkan daerah vagina, saat mandi tidak 

boleh terlalu membersihkan daerah V (vagina) dengan pembersih atau sabun, 

mengganti celana dalam sesering mungkin karena apabila terlalu lembab bisa jadi 

sumber infeksi dan menimbulkan gejala keputihan. Membiasakan diri mengenal alat 



4 

 

 

 

kelamin sendiri sehingga jika terdapat kelainan dapat langsung ditangani secepatnya 

(Jones, 2005). 

Sebagian besar perempuan malas untuk mengganti pakaian dalam, dan 

banyak yang memilih menggunakan pantyliner. Pantyliner merupakan versi tipisnya 

pembalut wanita. Fungsi utamanya adalah menyerap cairan vagina yang keluar diluar 

hari-hari deras menstruasi. Meski terkesan lebih praktis, pantyliner tidak disarankan 

untuk digunakan dalam waktu lama. Penggunaan pantyliner setiap hari ternyata justru 

dapat mengakibatkan infeksi, bakteri, jamur, serta jerawat atau bisul pada daerah 

kewanitaan.pantyliner juga dapat merusak iklim pada kulit karena suhu rata-rata kulit 

adalah 1,10C. Hal ini terjadi karena pantyliner membuat daerah kewanitaan makin 

lembab, meskipun lapisan atas pantyliner memiliki daya serap untuk menjaga hygienitas 

daerah kewanitaan, akan tetapi bagian dasar pantyliner terbuat dari plastik, sehingga 

kulit tidak dapat bernafas lega karena kurangnya sirkulasi udara (Runeman, 2004; 

Efendi, 2012). Pantyliner juga dapat meningkatkan bakteri vaginosis dan kandidiasis 

bertumbuh kembang dengan pesat sehingga menyebabkan iritasi pada vagina (Paulo, 

2011). 

Wanita yang sehat perlu senantiasa waspada untuk menjaga kesehatan alat 

reproduksinya untuk berhati-hati memilih penggunaan pantyliner sehat yang 

berkualitas serta bebas zat dioxin. Zat dioxin adalah zat berbahaya yang efektivitasnya 

2000 kali dari racun tikus, timbul akibat proses produksi karena penggunaan bahan 

kimia dan pemutih pantyliner yang bahan dasarnya tidak berkualitas seperti kertas 

bekas, kardus bekas dan serbuk kayu. Zat dioxin sangat berbahaya karena bila 

pantyliner  atau pembalut terkena darah haid maka zat dioxin menguap kedalam 

rahim dan dalam jangka panjang mempengaruhi metabolisme tubuh wanita serta 

memicu timbulnya kista, karker serviks, dan lain-lain (Brooks, 2007). 
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Menurut Farage (2007) mengatakan bahwa menggunakan pantyliner pada 

saat keputihan akan meningkatkan tumbuhnya bakteri jahat dalam vagina. 

Penggunaan pantyliner dalam waktu 6 bulan dan frekuensi mengganti pantyliner 5 

jam sekali tidak membuat cairan yang keluar dari vagina berkurang, tetapi justru lebih 

banyak. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti dalam bentuk 

wawancara dengan 40 orang siswi SMK Malang pada bulan oktober 2014, didapatkan 

data bahwa 34 siswi selalu memakai pentyliner meskipun tidak mengalami keputihan 

dan menggunakan pembersih vagina setiap hari. Hasil observsi yang diperoleh, siswi 

yang mengalami keputihan sebanyak 29 orang dan 11 orang siswi tidak mengalami 

keputihan. Hal ini menunjukkan bahwa angka kejadian keputihan pada siswi SMK 

malang sangat tinggi yaitu dari 40 siswa yang diwawancara sebanyak 85% mengalami 

keputihan.  

Dari beberapa alasan diatas, maka menarik untuk dikaji lebih lanjut 

mengenai pengaruh penggunaan pantyliner terhadap kejadian keputihan pada siswi 

SMK di Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh penggunaan pantyliner terhadap kejadian keputihan 

siswi SMK di Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk  mengetahui pengaruh 

penggunaan pantyliner terhadap kejadian keputihan pada siswi SMK di Malang. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi gambaran penggunaan pantyliner pada siswi SMK di 

Malang. 

b. Mengidentifikasi gambaran kejadian keputihan siswi SMK di Malang.  

c. Menganalisis pengaruh penggunaan pantyliner terhadap kejadian keputihan 

pada siswi SMK di Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Remaja 

Sebagai bahan informasi bagi remaja untuk menjaga kebersihan dan 

bahaya penggunaan pantyliner agar terhindar dari jamur, bakteri, virus, 

dan lain-lain. 

2. Bagi Institusi Kesehatan 

Sebagai masukan dalam upaya meningkatkan program pelayanan tentang 

hidup bersih. 

3. Bagi Profesi 

Sebagai bahan masukan kepada perawat untuk meningkatkan mutu 

pelayanan dalam merawat pasien keputihan. 

4. Bagi Peneliti 

Sebagai bahan masukan atau sumber data penelitian berikutnya dan 

mendorong bagi pihak yang berkepentingan untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut. 
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5. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran 

masyarakat dalam menjaga kebersihan diri sendiri dan keluarganya di 

bidang kesehatan terutama di bidang hygiene genetalia. 

1.5 Keaslian Penelitian 

1. Deissy Marcelien Nanlessy, Esther Hutagaol, dan Djon Wongkar, (2013). 

Meneliti hubungan antara pengetahuan dan perilaku remaja puteri dalam menjaga 

kebersihan alat genitalia dengan kejadian keputihan di SMA Negeri 2 Pineleng. 

Metode peneilitian yang digunakan adalah observasional analitik dengan 

rancangan penelitian cross setional yang dilakukan di SMA Negeri 2 Pineleng 

sejumlah 60 responden. Hasil analisis uji statistik menggunakan chi-square (X2) 

dengan bantuan pengolahan data SPSS 20 pada tingkat kepercayaan 95% 

(α=0,05) menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan remaja 

putri dalam menjaga kebersihan alat genetalia dengan kejadian keputihan. Nilai 

signifikan yang diperoleh P = 0,628 lebih besar dari nilai α=0,05, dengan nilai odds 

ratio sebesar 1,300. Hal ini dikarenakan kejadian keputihan terjadi pada semua 

siswi yang pengetahuannya kurang. Hubungan antara perilaku remaja putri dalam 

menjaga kebersihan alat genitalia dengan kejadian keputihan. Hasil analisis 

statistik menggunakan chi square (X2) dengan SPSS 20 pada tingkat kepercayaan 

95% α=0,05, menunjukan tidak ada hubungan antara perilaku remaja putri dalam 

menjaga kebersihan genitalia dengan kejadian keputihan. Nilai signifikan yang 

diperoleh P=0,158 lebih besar dari nilai α=0,05, dengan nilai odds ratio sebesar 

2,162. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Deissy Marcelien Nanlessy, 

adalah penelitian ini menggunakan variabel hubungan pengetahuan tentang 



8 

 

 

 

bahaya keputihan dengan penggunaan pantyliner dengan studi kasus siswi SMK 

di Malang. 

2. Rizqi Solikhah, Marsito, dan Nurlaila, (2010). Meneliti hubungan tingkat 

pengetahuan tentang keputihan dengan perilaku remaja putri dalam menjaga 

kebersihan diri di desa Bandung Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif correlation study dengan 

pendekatan waktu secara Cross Sectional. Uji statistik yang digunakan adalah 

korelasi Kendall Tau (T). Sebanyak 55 responden yang diteliti ternyata diketahui 

bahwa sebagian besar yaitu 24 responden (43,64%) mempunyai pengetahuan 

yang baik tentang keputihan. 20 responden (36,36%) mempunyai pengetahuan 

yang cukup. Sedangkan 11 responden (20,00%) mempunyai pengetahuan yang 

kurang tentang keputihan. 24 (43,64%) responden mempunyai perilaku yang baik 

menjaga kebersihan diri terhadap keputihan, 19 responden (34,55%) mempunyai 

perilaku yang kurang, dan 12 responden (21,82%) mempunyai perilaku yang 

cukup dalam menjaga kebersihan diri terhadap keputihan. Hasil penelitian bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan tentang keputihan 

dengan perilaku remaja putri dalam menjaga kebersihan diri. Koefisien korelasi 

antara tingkat pengetahuan tentang keputihan dengan perilaku menjaga diri 

terhadap keputihan sebesar 0,697 dengan melihat nilai (р<58) hubungannya 

searah sehingga ada kecenderungan remaja putri dengan tingkat pengetahuan 

tentang keputihan yang baik akan memiliki perilaku yang baik juga dalam menjaga 

diri terhadap keputihan. Perbedaannya adalah menggunakan variabel hubungan 

pengetahuan tentang bahaya keputihan dengan penggunaan pantyliner dengan 

studi kasus siswi SMK di Malang. 


