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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Keputihan (fluor albus) merupakan gejala yang sangat sering dialami 

oleh sebagian besar wanita. Gangguan ini merupakan masalah kedua sesudah 

gangguan haid. Keputihan merupakan indikasi adanya penyakit. Semua 

perempuan pernah mengalami keputihan dan keputihan pada wanita sebagai 

hal yang normal. Keputihan yang normal merupakan hal yang wajar dan 

keputihan yang tidak normal dapat menjadi petunjuk adanya penyakit yang 

harus diobati (Djuanda, dkk, 2005). 

Keputihan (fluor albus) merupakan penyakit yang sederhana tetapi 

penyakit ini tidak mudah di sembuhkan. Keputihan menyerang sekitar 50% 

populasi perempuan dan mengenai hampir pada semua umur. Data penelitian 

tentang kesehatan reproduksi wanita menunjukkan 75% wanita di dunia pasti 

pernah mengalami keputihan minimal satu kali dalam hidupnya dan 45 % di 

antaranya bisa mengalaminya lebih dari satu kali (Putu, 2009).  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RS Dr.Kariadi 

Semarang, didapat bahwa proporsi perempuan usia 19-24 tahun  yang 

mengalami fluor albus sebanyak 18,97%. Penelitian dilakukan selama 5 tahun 

dari tahun 1998 – 2002, dengan subyek penderita yang berobat ke klinik 

ginekologi RS Dr.Kariadi Semarang dengan keluhan keputihan (fluor albus) 

(Ramayanti, 2004). 
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Penyebab utama keputihan patologis adalah infeksi (jamur, kuman, 

parasit, dan virus). Selain penyebab utama, keputihan patologis dapat juga 

disebabkan karena kurangnya perawatan remaja putri terhadap alat genitalia 

seperti mencuci vagina dengan air yang tergenang diember, menggunakan 

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

tidak sering mengganti pembalut (Aulia, 2012). 

Pengobatan untuk mengatasi keputihan dapat dilakukan dengan 

menggunakan berbagai macam produk kewanitaan yang banyak dipasarkan   

Sabun sirih hijau merupakan salah satu pengobatan yang sering dilakukan 

untuk mengatasi keputihan patalogis. Sabun sirih hijau memiliki kandungan 

fenol dan kavinol yang memiliki daya antiseptik. Ekstrak daun sirih yang 

terkandung dalam sabun sirih, pada konsentrasi 3,25% sudah terjadi 

penghambatan pertumbuhan candida albicans, tetapi hambatan total (tidak 

didapatkan koloni kuman) baru terjadi pada konsentrasi 7,5  (Nurswida, 

2010). 

Hasil penelitian tentang perbandingan efek anti fungi minyak atsiri 

daun sirih hijau dan efek anti fungi minyak atsiri daun sirih merah pada 

pertumbuhan candida albicans menunjukkan bahwa minyak atsiri daun sirih 

hijau pada konsentrasi 6,25 % sudah menghasilkan zona hambat pada 

pertumbuhan candida albicans sedangkan minyak atsiri daun sirih merah pada 

konsentarsi 10 % baru terlihat adanya hambatan terhadap pertumbuhan 

candida albicans  (Maytasari, 2010).  

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada bulan April 

2015, kepada 20 mahasiswi Ilmu Keperawatan angkatan 2010 yang 

mengalami keputihan patalogis di Universitas Muhammadiyah Malang melalui 
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wawancara singkat, diperoleh hasil bahwa dari 20 mahasiswi yang mengalami 

keputihan patalogis dan menggunakan sabun sirih hijau sebanyak  15 (75%) 

mahasiswi.  

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti bermaksud melakukan 

penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi tingkat keputihan (fluor albus) 

pada mahasiswi yang menggunakan sabun sirih (studi pada mahasiswi Ilmu 

Keperawatan angkatan 2010 Universitas Muhammadiyah Malang). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini untuk mengidentifikasi tingkat 

keputihan (fluor albus) pada mahasiswi yang menggunakan sabun sirih (studi 

pada mahasiswi Ilmu Keperawatan angkatan 2010 Universitas 

Muhammadiyah Malang). 

 

1.3  Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat keputihan 

(fluor albus) pada mahasiswi yang menggunakan sabun sirih (studi pada 

mahasiswi Ilmu Keperawatan angkatan 2010 Universitas Muhammadiyah 

Malang). 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengidentifikasi warna keputihan pada mahasiswi ilmu 

keperawatan angkatan 2010 yang menggunakan sabun sirih.  

2. Untuk mengidentifikasi jumlah cairan keputihan pada mahasiswi ilmu 

keperawatan angkatan 2010 yang menggunakan sabun sirih. 
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3. Untuk mengidentifikasi bau keputihan pada mahasiswi ilmu keperawatan 

angkatan 2010 yang menggunakan sabun sirih. 

4. Untuk mengidentifikasi rasa gatal pada saat keputihan pada mahasiswi 

ilmu keperawatan angkatan 2010 yang menggunakan sabun sirih. 

5. Untuk mengidentifikasi rasa nyeri pada saat keputihan pada mahasiswi 

ilmu keperawatan angkatan 2010 yang menggunakan sabun sirih. 

6. Untuk mengidentifikasi tingkat keputihan pada mahasiswi ilmu 

keperawatan angkatan 2010 yang menggunakan sabun sirih. 

 
1.4 Manfaat Penilitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Penelitian ini menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam 

menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh perkuliahan, 

khususnya di bidang Keperawatan Maternitas.  

1.4.2  Bagi Responden 

 Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan bagi responden tentang tingkat keputihan pada mahasiswi yang 

menggunakan sabun sirih.  

1.4.3  Bagi Lembaga Pendidikan 

Manfaat penelitian bagi lembaga atau institusi pendidikan adalah 

memberikan informasi bagi mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Malang 

tentang identifikasi tingkat keputihan. Hasil penelitian ini juga diharapkan 

menambah wawasan dan pengetahuan kepada mahasiswi tentang pengaruh 

dari penggunaan sabun sirih. Dapat digunakan sebagai bahan informasi dan 

pengembangan bagi penelitian berikutnya. 
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1.5  Keaslian Penelitian 

1.  Penelitian yang dilakukan oleh Galuh Marti M (2010), yang meneliti 

tentang “Perbedaan Antifungi Minyak Atsiri Daun Sirih Hijau, Minyak 

Atsiri Daun Sirih Merah dan Resik-V Sabun Sirih Terhadap Pertumbuhan 

Candida Albicans Secara In Vitro”. Hasil dari penelitian menunjukkan 

hasil uji Kruskal Wallis menunjukkan adanya perbedaan rerataan diameter 

zona hambatan diantara kesepuluh kelompok perlakuan. Resik-V 

memiliki perbedaan yang signifikan dengan minyak atsiri daun sirih hijau 

seluruh tingkat konsentrasi, minyak atsiri daun sirih merah konsentrasi 

10% dan 15% serta flukanazol, tetapi perbedaan tidak signifikan dengan 

minyak atsiri daun sirih merah konsentrasi 20% dan 25%. Minyak atsiri 

daun sirih hijau konsentrasi 20% dan 25% memiliki perbedaan yang 

signifikan dengan flukonazol, resik-v, dan minyak atsiri daun sirih merah 

seluruh konsentrasi. Minyak atsiri daun sirih hijau dengan konsentrasi 

10% dan 15% memiliki perbedaan yang tidak signifikan dengan 

flukanazol. Kesimpulan dari penelitian ini adalah efek antifungi yang 

dihasilkan minyak atsiri daun sirih hijau (Piper Batle Leaf) lebih besar 

dibanding efek antifungi minyak atsiri daun sirih merah (Piper Crocatum) 

dan Resik-V sabun sirih terhadap pertumbuhan Candida Albicans secara In 

vitro. Perbedaan yang dilakukan peneliti sebelumnya adalah melakukan 

perbandingan antara minyak atsiri daun sirih hijau, minyak atsiri daun 

sirih merah, dan resik-v dan di fokuskan terhadap pertumbuhan Candida 

Albicans, sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang identifikasi 

tingkat keputihan (fluor albus) pada mahasiswi yang menggunakan sabun 
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sirih (Studi pada Mahasiswi Ilmu Keperawatan angkatan 2010 Universitas 

Muhammadiyah Malang).  

2.  Penelitian yang dilakukan oleh Stefanny Gunawan (2010) yang meneliti 

tentang “Mekanisme Daya Hambat Kombinasi Ekstrak Daun Sirih Hijau 

(Piper Betle Linn) dan Ekstrak Daun Sirih Merah (Piper Crocatum) Terhadap 

Pertumbuhan Candida Albicans”. Hasil penelitian tersebut adalah terdapat 

daya hambat pada kombinasi ekstrak daun sirih hijau (Piper betle linn) 

dengan ekstrak daun sirih merah (Piper crocatum), sedangkan pada media 

control yaitu akuades tidak didapatkan daya hambatan. Pada konsentrasi 

26% kombinasi ekstrak sirih hijau (Piper betle linn) dan ekstrak sirih merah 

(Piper crocatum) tidak terjadi pertumbuhan candida albicans. Perbedaan yang 

dilakukan pada peneliti sebelumnya adalah meneliti tentang daya hambat 

antara kombinasi daun ekstrak sirih hijau dan ekstrak sirih merah 

terhadapat pertumbuhan jamur candida albicans, sedangkan pada penelitian 

ini meneliti mengidentifikasi tingkat keputihan (fluor albus) pada mahasiswi 

yang menggunakan sabun sirih (studi pada mahasiswi Ilmu Keperawatan 

angkatan 2010 Universitas Muhammadiyah Malang). 

3.  Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Fadhila M.Ali (2012) yang meneliti 

tentang “Hubungan Frekuensi Penggunaan Celana Ketat (Jeans) Dengan 

Kejadian Keputihan (Fluor Albus) Pada Mahasiswi Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang”. Dari hasil penelitian 

didapat bahwa sebagian besar responden dari kelompok kasus yaitu 

sebanyak 21 responden (36,2%) menggunakan celana ketat (jeans) tujuh 

kali seminggu atau setiap hari, dan dari kelompok kontrol yaitu sebanyak 

17 responden (29,3%) menggunakan celana ketat (jeans) tiga kali 
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seminggu. Hasil penelitian tersebut adalah ada hubungan antara frekuensi 

penggunaan celana ketat (jeans) dengan kejadian keputihan dengan 

perhitungan nilai OR = 4,25. Perbedaan yang dilakukan pada peneliti 

sebelumnya adalah meneliti tentang hubungan frekuensi penggunaan 

celana (jeans) dengan keputihan (fluor albus) dan mengambil sampel dari 

mahasiswi FIKES UMM, sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang 

mengidentifikasi tingkat keputihan (fluor albus) pada mahasiswi yang 

menggunakan sabun sirih (studi pada mahasiswi Ilmu Keperawatan 

angkatan 2010 Universitas Muhammadiyah Malang). 


