
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan pada alat

reproduksi wanita adalah keputihan. Keluarnya cairan yang berasal dari

genitalia seorang wanita diluar periode menstruasi dan tidak berupa darah

disebut keputihan.r Keputihan dapat bersifat fisiologis dan dapat bersifat

patologis. Keputihan yang fisiologis dapat terjadi ketika seorang wanita

sudah mulai memasuki periode awal menstruasinya. Keputihan dikatakan

fisiologis jika keputihan itu tidak berbau, berwarna putih, dan tidak terasa

gatal. Suatu keputihan dikatakan patologis jika keputihan tersebut menjadi

berwarna kekuningan, terasa gatal, dan berbau. Keputihan juga memiliki

beberapa istilah, diantaranya ; fluor albus, leukorea, v aginal dis char ge.2

Wanita dari segala umur dapat mengalami keputihan. Wanita dengan

rentang usia 15-24 tahun telah mengalami keputihan sebanyak 3l,8oh

menurut survei yang telah dilakukan oleh Survei Kesehatan Reproduksi

Remaja Indonesia (SKRRI). Aktivitas sehari-hari dapat menjadi tidak

nyaman karena adanya keputihan. Berdasarkan hasil penelitian kesehatan

reproduksi wanita, 75o/owanrta dunia telah mengalami keputihan dan 45Yo

diantaranya telah mengalami keputihan berulang. 2 Negara Indonesia adalah

negara yang beriklim tropis, prevalensi kejadian keputihan kerap

meningkat, pada tahun 2002,SDYowanita mengalami keputihan. Pada 2003



angka tersebut naik menjadi 60% dan pada tahun 2004 naikmenjadi 70yo.3

Kenaikan persentase ini disebabkan karena iklim tropis di Indonesia. Hal

ini menyebabkan daerah kewanitaan dapat menjadi lembab sehingga jamur

dapat mudah berkembang sehingga menyebabkan keputihan.a

Keputihan patologis dapat disebabkan oleh infeksi maupun non-infeksi.

Penyebab infeksi paling sering disebabkan oleh balcterr, jamur, parasit, dan

virus. Penyebab non-infeksi yang dapat menyebabkan keputihan antara lain

adanya kelainan organ reproduksi yang dapat disebabkan karena tumor

maupun keganasan. Keganasan pada organ reproduksi dapat terjadi pada

serviks, vagina, vulva, endometrium, dan ovarium. Terdapat juga fakfor-

faktor yang menjadi faktor pencetus terjadinya keputihan, seperti diabetes,

infeksi saluran kemih, penggunaan pil kontrasepsi dan penggunaan ponty

liner.Padapasien penderita diabetes, level glukosa dalam darah akan tinggi

yang akan menyebabkan membran mukus vagina memproduksi banyak

glikogen. Karena kadar glikogen yang terlalu banyak, Lactobacillus tidak

dapat mengubah glikogen menjadi asam laktat.s

Keputihan di Indonesia pada umumnya disebabkan karena mayoritas

perempuan di Indonesia masih belum mengerti cara menjaga kebersihan

daerah kewanitaannya dengan baik.6 Masyarakat Indonesia masih

menganggap penggunaan panty liner dapat menjaga daerah kewanitaan

mereka.TFaktanya, penggunaan panty liner dapatmenjadi salah satu faktor

predisposisi timbulnya keputihan. Fungsi penggunaan panty liner adalah

sebagai pembalutyang digunakan sebelum dan sesudah periode menstruasi.



Penggunaan panty liner dapatmembuat daerah kewanitaan menjadi lembab

dan dapat mengakibatkan timbulnya keputihan,

Berdasarkan penelitian Farage (2007), l\-3|%wanita di Amerika rJtara

dan Eropa Barat selalu menggunakanpanty liner diluar periode menstruasi

mereka, hal ini didasari keinginan mereka untuk menjaga daerah

kewanitaan mereka tetap bersih dan kering.s Namun, belum ada data yang

menyatakan berapa persentase pengguna panty liner di Indonesia. Panty

liner tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan pembalut biasa,

yang membedakan keduanya hanyalah ukuran ponty liner yang lebih tipis

dibandingkan pembalut biasa.e Selain itu, menurutpenelitian Farage (2007),

penggunaan panty liner dapat menurunkan jumlah spesies Lactobacillus

yang merupakan flora normal pada vagina, dan dapat meningkatkan jumlah

bakteri jahat dalam vagina yaitu spesies Eubacterium. Pemakaian panty

liner ju,ga dapat mengakibatkan flora intestinal seperti Eschericia coli

masuk ke dalam vagina.e

Menurut penelitian yang telah dilahrkan oleh Fakultas Kedokteran

Universitas Andalas Padang (UNAND) dan Universitas Aisyiyah

Yogyakarta, penggunaan panty liner dapat memicu terjadinya keputihan.

LINAND menyatakan bahwa terdapat hubungan xfiara pemakaian panty

liner terhadap timbulnya kasus keputihan (69,2yo).10 Hasil penelitian yang

dilakukan oleh Ilmu Kesehatan Universitas Aisyiyah Yogyakarta juga

menunjukkan 56Yo dari wanita yang menggunakan panty liner mengalami

keputihan.6 Menurut jurnal penelitian International Journal of Gynecolog,t



& Obstetrics, dari empat studi mengenai penggunaanpanty liner,tidakada

pengaruh terhadap munculnya keputihan, hanya satu studi yang mendukung

adanya pengaruh antara penggunaan ponty liner dan keputihan.ll Jurnal

penelitian lain yang dilakukan olehlnternational Journal of Gynecologt &

Obstetrics,juga menyatakan 95o/o wanita yang memakai panty liner tidak

mengalami adanya masalah dalam keputihan.l2 Masih adanya pro dan

konffa mengenai masalah ini, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut

untuk membuktikan pengaruh antara keduanya.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Departemen Kesehatan (Depkes) pada tahun 2010 keputihan

masih menjadi masalah yang cukup besar bagi wanita.r3 Telah dilakukan

penelitian mengenai hubungan penggunaan panty liner terhadap munculnya

keputihan. Hasil dari penelitian sebelumnya masih menimbulkan pro dan

kontra. Penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas

Andalas Padang (UNAND), Ilmu Kesehatan Universitas Aisyiyah

Yogyakarta, dan penelitian Farage tahun 2009 mendukung bahwa ada

hubunganpanty liner dengan keputihan. Berdasarkan hasil penelitian yang

dilakukan oleh International Journal of Gynecolagt & Obstetrics

menyatakan bahwa tidak adanya hubungan antxapenggunaan panty liner

dengan munculnya keputihan. Masih adanya pro dan kontra mengenai

masalah ini menjadi dasar pentingnya mendiskusikan masalah ini.



1.3 Pertanyaan Penelitian

Apakah penggunaan panty liner meningkatkan risiko terjadinya

keputihan?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui penggunaan panty liner sebagai salah satu risiko

terjadinya keputihan.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui angka kejadian keputihan pada mahasiswi yang

memakaipanty liner di Fakultas Keperawatan UPH Karawaci.

2. Mengetahui angka kejadian keputihan pada mahasiswi yang tidak

menggunakanpanty liner di Fakultas Keperawatan UPH Karawaci.

3. Mengetahui perbandingan angka kejadian keputihan pada pemakai dan

non-pemak ai panty liner.

4. Mengetahui hubungan jenis panty liner terhadap terjadinya keputihan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi data baru mengenai hubungan

antara penggunaan panty liner terhadap timbulnya jumlah keputihan pada

wanita.



1.5.2 Manfaat Praktis

l. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi remaja atau

masyarakat, khususnya wanita sebagai sumber edukasi bagi yang masih

kurang memiliki pengetahuan mengenai keputihan yang dapat disebabkan

oleh penggwtaan panty liner.

2. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui penyebab keputihan secara

umum dan faklor-faktor resiko yang dapat menyebabkan keputihan.

3. Penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi terhadap pencegahan

keputihan.

4. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui hubungan jenis panty liner

yang mengandung antiseptik dan non antiseptik terhadap risiko terjadinya

keputihan.




