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BAB 1 

 PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Pada kondisi fisiologis flora normal vagina didominasi oleh kuman bentuk 

batang gram positif yaitu Lactobacilli dan hanya ditemukan sekitar 1% bakteri 

anaerob. Namun apabila terjadi ketidakseimbangan antara flora normal vagina 

dengan adanya pertumbuhan pesat dari bakteri anaerob seperti Gardnerella 

vaginalis, Mycoplasma hominis dan Mobiluncus spesies serta berkurangnya flora 

normal Lactobacilli maka kondisi ini disebut infeksi Bakterial vaginosis (BV) 

atau vaginitis nonspesifik.
1
 

Infeksi BV yang ditandai dengan sekret vagina paling sering muncul pada 

masa reproduksi (reproductive age).
2
 Angka prevalensi infeksi BV pada ibu hamil 

cukup banyak, yaitu berkisar 13-31%.
3
  The Vaginal Infections and Prematurity 

Study Group juga telah mengidentifikasi infeksi BV sebesar 16% dari 1000 ibu 

hamil pada usia kehamilan 23-26 minggu.
4 

Angka prevalensi infeksi BV di 

Indonesia cukup besar pada kelompok umur 41-45 tahun (54,5%), 

mahasiswa/pelajar (45,7%) dan paritas >5 (50%).
5
  Selain itu pada wanita hamil di 

RSUP Dr Kariadi Semarang didapatkan sebesar 43,3% terdiagnosa infeksi BV 

dan 38,5% tidak mengeluhkan adanya gejala.
6 

Kriteria Amsel merupakan metode yang sering digunakan dalam 

mendiagnosis BV. Kriteria Amsel menggunakan kriteria gejala klinik dan 
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mikroskopis.
7 

Namun karena beberapa penderita infeksi BV tidak menunjukkan 

gejala atau asimptomatik pada 50% wanita, maka dikembangkan sistem skoring 

baru, yaitu Kriteria Nugent.
 
Kriteria Nugent menggunakan metode penghitungan 

jumlah bakteri Lactobacillus acidophilus, Gardnerella vaginalis dan Mobiluncus 

species. Diagnosis infeksi BV ditegakkan apabila hasil skor mencapai 7-10.
8
   

Sejumlah peneliti membuktikan bahwa komplikasi yang muncul akibat 

infeksi BV adalah peningkatan faktor resiko terhadap abortus, infeksi peripartum, 

ketuban pecah dini, persalinan preterm, berat badan bayi lahir rendah, dan 

endometritis postpartum.
3,4,9-12 

Infeksi BV yang terdeteksi pada usia kehamilan 

muda, maka akan semakin memperbesar resiko komplikasi seperti persalinan 

preterm.
13 

Centers for Disease Control and Prevention  merekomendasikan 

metronidazol dan klindamisin sebagai terapi yang efektif untuk mengurangi resiko 

komplikasi yang dapat terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan 

terapi medikamentosa yang lebih efektif berdasarkan penurunan skor kriteria 

Nugent, yaitu klindamisin dibandingkan dengan metronidazol pada pasien 

bakterial vaginosis saat kehamilan sehingga dapat menjadi pedoman bagi klinisi 

dalam menggunakan pilihan medikamentosa tersebut sebagai terapi pilihan. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Karakteristik medik apa saja yang berhubungan dengan infeksi BV 

saat kehamilan? 

2. Apakah terdapat perbedaan keberhasilan terapi klindamisin dan 

metronidazol pada infeksi BV saat kehamilan?  
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1.3 Tujuan Penulisan 

1.3.1 Tujuan umum :  

Menganalisis karakteristik medik dan perbedaan keberhasilan terapi 

klindamisin dan metronidazol terhadap infeksi BV pada kehamilan  

1.3.2 Tujuan  khusus : 

1. Menganalisis karakteristik medik yang berhubungan dengan 

infeksi BV saat kehamilan 

2. Menganalisis keberhasilan terapi klindamisin pada wanita hamil  

yang menderita infeksi BV 

3. Menganalisis keberhasilan terapi metronidazol pada wanita hamil 

yang menderita infeksi BV 

 

1.4    Manfaat Penulisan 

Hasil penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada berbagai pihak antara lain sebagai berikut: 

1. Menjadi acuan dalam menentukan drug of  choice dalam terapi 

infeksi BV pada kehamilan. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian 

selanjutnya. 
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1.5 Orisinalitas Penelitian 

Tabel 1. Penelitian mengenai terapi infeksi BV pada kehamilan 

Peneliti Judul Tempat, Tahun 
Metode, Jumlah 

sampel 
Kesimpulan 

Wayne 

dkk
14

 

Clindamycin versus 

metronidazole in the treatment of 

bacterial vaginosis 

 

USA, 1988 Clinical trial,143 Tidak ditemukan perbedaan bermakna antara 

metronidazol dan klindamisin dengan efektifitas sama 

tinggi yaitu 96% dan 94%. 

Ronald 

dkk
15

 

The efficacy of vaginal 

clindamycin for the treatment of 

abnormal genital tract flora in 

pregnancy 

 

Inggris, 2003 Clinical trial, 404 Terapi krim vagina klindamisin selama 3 hari dapat 

ditoleransi ibu hamil dan secara signifikan lebih efektif 

daripada placebo pada terapi BV selama trimester kedua 

kehamilan 

 

Dwiana 

dkk
16

 

Risk factors for bacterial 

vaginosis among Indonesian 

women 

 

Jakarta, 2008 Cross sectional, 492 Prevalensi BV pada penelitian ini sebesar 30,7%. Faktor 

resiko yang menyebabkan terjadinya BV adalah usia dan 

pasangan seksual yang tidak disirkumsisi  

Dewi 

Anggara

wati
6
 

Studi prevalensi dan keberhasilan 

terapi Bakterial vaginosisis pada 

ibu hamil 

Semarang, 2003 Cohort pre and post 

design, 60 

43,3% pasien menderita BV kehamilan,  38,5% tidak 

mengeluhkan gejala, terapi metronidazole oral angka 

keberhasilan 88,5% 

     

Penelitian ini memiliki metode dan tujuan yang sama dengan Wayne dkk. Perbedaan penelitian yang diusulkan ini dengan 

penelitian-penelitian di atas adalah pada waktu dilakukannya penelitian, variabel penelitian dan sampel penelitian. Dalam penelitian 

ini dikemukakan keberhasilan terapi BV berdasarkan perbedaan rerata skor kriteria Nugent sesudah pemberian terapi klindamisin dan 

metronidazol. 


