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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. Padahal, keputihan merupakan indikasi adanya penyakit. 

Hampir semua perempuan pernah mengalami keputihan. Pada umumnya, 

orang menganggap keputihan pada wanita sebagai hal yang normal. Pendapat 

ini tidak sepenuhnya benar, karena ada berbagai sebab yang dapat 

mengakibatkan keputihan. Keputihan yang normal memang merupakan hal 

yang wajar. Namun, keputihan yang tidak normal dapat menjadi petunjuk 

adanya penyakit yang harus diobati (Djuanda, Adhi. dkk, 2005). 

Meskipun termasuk penyakit yang sederhana kenyataannya keputihan 

(fluor albus) adalah penyakit yang tak mudah di sembuhkan. Penyakit ini 

menyerang sekitar 50% populasi perempuan dan mengenai hampir pada 

semua umur. Data penelitian tentang kesehatan reproduksi wanita 

menunjukkan 75% wanita di dunia pasti menderita keputihan paling tidak 

sekali umur hidup dan 45 % di antaranya bisa mengalaminya sebanyak dua 

kali atau lebih (Putu, 2009).  

Dari penelitian yang dilakukan oleh Ramayanti (2004) di RS Dr.Kriadi 

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.Kriadi Semarang dengan keluhan keputihan (fluor albus). 
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Masalah fluor albus ini bagi wanita terasa sangat mengganggu 

kegiatannya sehari-hari (Sobel, 1993). Dampaknya, ia akan berusaha 

membatasi kegiatan sosialnya dalam pergaulan sehari – hari karena khawatir 

tidak mampu melakukan tugasnya lagi dengan baik, dan berusaha menjauhi 

kesenangannya sehari – hari seperti berolahraga atau mengerjakan hobinya 

karena merasa dirinya sakit, takut ketahuan orang lain, atau takut akan 

merugikan lingkungan dengan menimbulkan bau yang tidak sedap (Sianturi, 

1996). 

Dalam keadaan ekosistem vagina yang seimbang, bakteri patogen 

tidak akan mengganggu. Peran penting dari bakteri dalam flora vaginal adalah 

untuk menjaga derajat keasaman (pH) agar tetap pada level normal. Dengan 

tingkat keasaman tersebut, lactobacillus akan tumbuh subur dan bakteri 

patogen akan mati. Pada kondisi tertentu, kadar pH bisa berubah menjadi 

lebih tinggi atau lebih rendah dari normal. Jika pH vagina naik menjadi lebih 

tinggi dari 4,2 (kurang asam), maka jamur akan tumbuh dan berkembang. 

Salah satu yang menyebabkan peningkatan PH ialah penggunaan celana ketat 

yang meningkatkan kelembaban dan suhu di daerah perineal. (Greer, 

Cameron, Mangowan, 2003). 

Menurut Dr. Kusmarinah Bramono SpKK, spesialis kulit dan kelamin 

RSCM, pada dasamya semua jenis pakaian ketat berpotensi menimbulkan 

gangguan kulit. Ini disebabkan masalah kelembapan yang memungkinkan 

jamur subur berkembang biak. Belakangan ini, pasien korban jamur yang 

berobat ke Klinik Kulit dan Kelamin RSCM meningkat dibandingkan tahun-

tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2002, sekitar 35% pasien terbukti kena 

serangan jamur. Usia mereka berkisar 15 - 45 tahun.  
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Jeans merupakan jenis pakaian lintas usia, lintas kelas dan lintas budaya 

karena begitu mudah ditemukan dimana-mana dan harga terendah yang dijual 

pun benar-benar murah, terjangkau oleh banyak kantong. Selain itu, jeans 

juga menjadi salah satu jenis pakaian yang awet karena tekstur bahannya yang 

berserat kasar namun fleksibel, memungkinkan penggunanya menggunakan 

dalam berbagai aktivitas, yang akhirnya membuat banyak orang 

menggemarinya. Yang banyak digunakan dan menjadi trend sekarang ialah 

model celana jeans yang membalut kaki dengan ketat atau model skinny jeans. 

Namun setelah dilakukan pengamatan, ternyata larangan penggunaan 

celana ketat jeans sudah diberlakukan sejak lama, terutama bagi mahasiswa 

keguruan dan kesehatan (kedokteran dan keperawatan). Hal ini tentunya 

berlawanan dengan fakta bahwa celana jeans yang sudah populer sejak tahun 

1848 di berbagai belahan dunia ini memiliki banyak penggemar. Alasan utama 

diberlakukan larangan tersebut agar terlihat sopan dan rapi. Namun, tentunya 

ada alasan ilmiah mengapa celana jeans ketat dilarang penggunaannya. 

Meski tak semuanya berhubungan dengan kebiasaan berbusana, tetapi 

kecenderungan meningkatnya jamur sebagai sumber penyakit kulit mesti 

diwaspadai. Idealnya di negara tropis seperti Indonesia, pakaian ketat atau 

terlalu tebal memang sebaiknya dihindari. Kulit jadi kurang ruang untuk 

“bernafas”, sementara cairan yang keluar dari tubuh lumayan banyak. 

Akibatnya, permukaan kulit menjadi lembap. Jika tak diimbangi busana yang 

tepat, jamur akan lebih mudah berkembang biak. 

Penelitian bagi masalah keputihan telah dilakukan pada tahun 2009 

oleh dr. Prita Muliarini, SpOG pada wanita yang pernah mengalami 

keputihan di Kota Malang. Responden yang dilibatkan sejumlah 180 orang. 
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Sasaran penelitian terutama wanita Kota Malang yang pemah mengalami 

keputihan. Menurut penelitian tersebut, kebiasaan menggunakan pakaian 

ketat menjadi faktor predisposisi terjadinya keputihan. Penggunaan celana 

ketat akan meningkatkan kelembaban dan suhu di daerah perineal. Kondisi 

itu bisa mempemudah tumbuh kembangnya jamur. Penggunaan busana, 

seperti korset, stoking, atau celana yang ketat dan terbuat dari bahan tidak 

menyerap keringat juga bisa menimbulkan keputihan. Hasilnya, keputihan ini 

bisa karena 25%-50% candidiasis, 20%-40% bacterial vaginosis dan 5%-15% 

trichomoniasis. 

Penilitian lain yang membahas masalah hubungan penggunaan celana 

jeans dengan kejadian keputihan juga pernah dilakukan oleh Amelia Indah 

Mawarrini pada tahun 2004. Penelitian dilakukan di Poliklinik Rawat Jalan 

Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang, dengan jumlah responden yang diteliti 

sebanyak 80 orang wanita berusia antara 15-45 tahun. Hasil penelitian yang 

diperoleh menunjukkan bahwa ada hubungan antara pemakaian celana dalam 

yang ketat dengan kejadian kandidosis vaginalis dengan OR=5,17; ada 

hubungan antara bahan celana dalam dengan kejadian kandidosis vaginalis 

dengan OR=3,00; dan ada hubungan antara pemakaian celana jeans yang 

ketat dengan kejadian kandidosis vaginalis dengan OR=5,29. 

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti sebelumnya, 8 dari 20  

mahasiswi di Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) Universitas Muhammadiyah 

Malang menggunakan jeans sebagai busana yang digunakan untuk melakukan 

kegiatan mereka sehari-hari, baik kegiatan yang berada di kampus maupun 

kegiatan diluar kampus. Hal ini disebabkan karena popularitas jeans yang sejak 
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dulu ada, dan juga karena penggunaannya yang sangat praktis, cocok untuk 

berbagai macam atasan.  

Padahal, penggunaan celana ketat (jeans) tersebut dapat meningkatkan 

kelembaban dan suhu di perineal, yang berujung dengan terjadinya 

peningkatan pH vagina. Ph vagina meningkat karena terhambatnya 

pertumbuhan basil Donderlein yang menyebabkan glikogen seluler 

meningkat, sehingga memudahkan terjadinya infeksi keputihan (fluor albus). 

Melihat celana ketat (jeans) ini sering digunakan oleh mahasiswi FIKES 

Universitas Muhammadiyah Malang, peneliti bermaksud melakukan 

penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah ada hubungan frekuensi dan 

lama penggunaan celana ketat (jeans) dengan kejadian keputihan (fluor albus) 

pada mahasiswi FIKES Universitas Muhammadiyah Malang. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari makalah ini adalah apakah ada hubungan frekuensi 

penggunaan celana ketat (jeans) dengan kejadian keputihan (fluor albus) pada 

mahasiswi FIKES Universitas Muhammadiyah Malang ?  

 
1.3  Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui hubungan 

frekuensi da penggunaan celana ketat (jeans) terhadap kejadian keputihan (fluor 

albus) pada mahasiswi FIKES Universitas Muhammadiyah Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Yang menjadi tujuan khusus dalam penilitian ini adalah : 
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1. Mengetahui frekuensi penggunaan celana ketat (jeans) pada mahasiswi 

FIKES Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Mengetahui kejadian keputihan (fluor albus) yang terjadi pada mahasiswi 

FIKES Universitas Muhammadiyah Malang. 

3. Menganalisa hubungan frekuensi penggunaan celana ketat (jeans) terhadap 

kejadian keputihan (fluor albus) pada mahasiswi FIKES Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

 
1.4 Manfaat Penilitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk : 

1. Membantu Universitas untuk menilai efektifitas dari sistem pengajaran di 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Memberikan informasi bagi masyarakat terutama mahasiswi di 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

3. Dapat digunakan sebagai rujukan bagi penilitian selanjutnya. 


