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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam kondisi normal, kelenjar pada serviks menghasilkan suatu cairan 

jernih yang keluar, bercampur dengan bakteri, sel-sel vagina yang terlepas dan 

sekresi dari kelenjar bartholin. Selain itu sekret vagina juga disebabkan karena 

aktivitas bakteri yang hidup pada vagina yang normal. Pada perempuan, sekret 

vagina ini merupakan suatu hal yang alami dari tubuh untuk membersihkan diri, 

sebagai pelicin dan pertahanan dari berbagai infeksi. Sekret vagina tersebut 

tampak jernih, putih keruh atau berwarna kekuningan ketika mengering pada 

pakaian. Flora normal  pada vagina meliputi Lactobacillus acidophilus, 

Corinobacterium, Bacteriodes, Peptostreptococcus, Gardnerrella, Mobiluncus, 

Mycoplasma dan Candida sp (Sarwono, 2006). 

Fluor Albus (leukorhoea / white discharge) adalah pengeluaran cairan dari 

alat genitalia yang tidak berupa darah, dan merupakan salah satu masalah yang 

banyak dikeluhkan wanita pada masa reproduksi maupun menopause. Flour albus 

bukan merupakan penyakit melainkan salah satu tanda dan gejala dari suatu 

penyakit organ reproduksi wanita (Ramayanti, 2004). Fluor albus dapat 

dibedakan menjadi fisiologis dan patologis. Fluor Albus fisiologis terdiri atas 

cairan yang kadang-kadang berupa mukus yang mengandung banyak epitel 

dengan leukosit yang jarang dan hanya ditemukan pada daerah porsio vagina, 

sedangkan pada fluor albus patologis terdapat banyak leukosit dan sekret 
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patologis biasanya terdapat pada dinding lateral dan anterior vagina (Shazia, 

2009). 

Fluor albus fisiologis dapat terjadi pada bayi baru lahir, saat menarche, saat 

ovulasi, karena rangsangan seksual, penggunaan kontrasepsi jenis hormonal, 

kehamilan, menggunakan celana ketat / yang berbahan nilon, menggunakan 

bilasan vagina (Aulia,2001). Sedangkan fluor albus yang patologis diakibatkan 

oleh infeksi alat reproduksi bagian bawah atau pada daerah yang lebih proksimal, 

yang bisa disebabkan oleh infeksi Neisseria Gonorrhoeae, Trichomonas 

vaginalis, Chlamydia trachomatis, Treponema pallidum, Candida albicans, 

Human papiloma virus, dan Herpes Genitalis (Koneman, 2002). Penularannya 

dapat terjadi melalui hubungan seksual (Hutabarat, 2004). Fluor albus juga dapat 

disebabkan oleh iritasi, neoplasma/keganasan, benda asing, radiasi, dan fisura. 

Seringkali fluor albus merupakan indikasi suatu vaginitis, lebih jarang 

merupakan indikasi dari servisitis tetapi kadang kedua-duanya muncul bersamaan. 

Infeksi yang sering menyebabkan vaginitis adalah Trichomoniasis, Vaginosis 

bakterial, dan Kandidiasis. Sering penyebab non infeksi dari vaginitis meliputi 

atrofi vagina, alergi atau iritasi bahan kimia. Servisitis sendiri disebabkan oleh 

Gonore dan Chlamydia. Prevalensi dan penyebab vaginitis masih belum pasti 

karena sering didiagnosis dan diobati sendiri. Selain itu vaginitis seringkali 

asimptomatis dan dapat disebabkan lebih dari satu penyebab (Shazia, 2009). 

Menurut Thulkar (2010) fluor albus terdapat pada 1-14% wanita pada usia 

reproduksi di seluruh dunia, sedangkan prevalensi fluor albus di India sebesar 

30% dari seluruh wanita di negara tersebut. Hasil penelitian Shazia A Khan 

(2009) di Pakistan Railway Hospital di dapatkan penderita fluor albus sebesar 
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6,8% dari 5540 wanita yang mengunjungi departemen ginekologis pada rumah 

sakit tersebut, dengan etiologi penyebab Gardnerella vaginalis sebesar 28%, 

Candida albicans 12%, dan Trichomonas vaginalis 4%. Hasil penelitian yang 

dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di kabupaten Karawang 

pada 492 wanita berusia 15-50 tahun terdapat 28% subyek yang menderita fluor 

albus dengan etiologi penyebab Gardnerella vaginalis sebesar 51,4% dan 

Candida sebesar 4,7% (Ocviyanti, 2009). 

Di Bali memiliki potensi penyakit IMS sangat tinggi, Karena Bali banyak 

lokalisasi illegal dan tempat hiburan malam. Bali juga merupakan kota pariwisata 

yang banyak dikunjungi oleh wisatawan asing sehingga Bali rentan terhadap 

penyakit IMS. Hingga bulan Juni 2011, Bali menempati posisi kelima secara 

Nasional dalam kasus penyakit IMS sejauh yang terpantau. Jumlah kasus penyakit 

IMS yang ada di Bali saat ini sebanyak 4464 kasus (Suprapta, 2011). 

Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar merupakan rumah sakit 

pendidikan yang ada di kota Denpasar. Data yang terdapat di Rumah Sakit Umum 

Pusat Sanglah Denpasar pada periode tahun 2009 menunjukkan sebanyak 63 

penderita fluor albus, tahun 2010 menunjukkan sebanyak 69 penderita fluor albus,  

dan pada periode tahun 2011 menunjukkan sebanyak 75 penderita fluor albus 

yang berkunjung ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Terdapatnya  

peningkatan jumlah penderita inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian dan membahas kasus tentang mikroorganisme penyebab fluor albus di 

Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana mikroorganisme penyebab fluor albus di Rumah Sakit Umum 

Pusat Sanglah Denpasar. 

 

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Untuk mengetahui mikroorganisme penyebab fluor albus di Rumah Sakit 

Umum Pusat Sanglah Denpasar. 

1.3.2  Tujuan khusus 

1. Mengetahui jumlah penderita fluor albus di Rumah Sakit Umum Pusat 

Sanglah Denpasar. 

2. Mengetahui distribusi usia penderita fluor albus di Rumah Sakit Umum 

Pusat Sanglah Denpasar. 

3. Mengetahui jenis mikroorganisme penderita fluor albus di Rumah Sakit 

Umum Pusat Sanglah Denpasar. 

4. Mengetahui deskripsi keluhan penderita fluor albus di Rumah Sakit Umum 

Pusat Sanglah Denpasar. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Memperluas wawasan pengetahuan dan pengalaman tentang 

mikroorganisme penyebab fluor albus. 

2. Memberikan masukan untuk pengembangan ilmu atau penelitian 

selanjutnya. 
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1.4.2 Manfaat Klinis 

Memberikan informasi bagi tenaga medis mengenai mikroorganisme 

penyebab fluor albus. 

1.4.3 Manfaat Masyarakat 

Sebagai bahan informasi tentang mikroorganisme penyebab dari fluor albus. 


