
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Keputihan 

 Keputihan adalah keluarnya cairan selain darah dari liang vagina diluar 

kebiasaan, baik berbau ataupun tidak, serta rasa gatal setempat.6 Penyebab 

terbanyak keputihan (fluor albus) di RSU Dr.Kariadi Semarang pada tahun 1998–

2002 adalah mikroorganisme tak patologis (36,6%), mikroorganisme patologis 

tunggal yakni Candida ( 31,6%), Gardnerela (17,6%), Trikomonas (6,7%), dan 

gonokokus (0,9%). 7 

Keputihan (fluor albus) bisa terjadi secara fisiologis dan patologis. 

Penyebab keputihan (fluor albus) terjadi secara fisiologi karena 

menjelang/sesudah menstruasi, pada saat keinginan seksual meningkat, dan pada 

saat hamil. Penyebab keputihan (fluor albus) terjadi secara patologis karena 

infeksi genitalia, benda asing khususnya pada anak, peserta KB IUD dan 

manifestasi klinis keganasan.8 Pada masa sebelum pubertas sekret yang 

diproduksi cukup untuk membasahi vagina saja. Kemudian mulai masa pubertas 

dan masa pematangan seksualitas terjadi peningkatan produksi sekret vagina, 

sehingga wanita akan merasa daerah vulva menjadi lembab dan kadang-kadang 

cairan yang keluar akan membasahi pakaian dalamnya. Pada keadaan normal 

cairan yang keluar berupa mukus/lendir yang jernih, tidak berbau mencolok dan 



agak lengket. Pada keadaan patologis terjadi perubahan cairan genital dalam 

jumlah, konsistensi, warna dan bau.9  

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa Gardnella vaginalis berperan 

cukup besar dalam kejadian keputihan abnormal. Gardnella vaginalis merupakan 

bakteri yang berada di vagina sehat. Namun, dalam jumlah berlebihan dapat 

menyebabkan suatu infeksi yang disebut bakterial vaginosis (BV). 

2.2 Bakterial Vaginosis 

2.2.1 Definisi  

Bakterial vaginosis merupakan suatu infeksi yang disebabkan 

ketidakseimbangan jumlah flora normal vagina dan bakteri lain yang ada 

di vagina. Perlu diingat bahwa vagina bukan organ steril karena banyak 

bakteri yang terdapat disekitarnya. Pada keadaan ini tidak akan menjadi 

suatu infeksi bila flora normal yang ada di vagina berada dalam jumlah 

yang seimbang.  

Bakterial vaginosis (BV) merupakan suatu sindrom yang ditandai 

dengan 4 kriteria Amsel berikut : tampak keputihan yang abnormal, pH 

vagina >4,5, keputihan seperti bau ikan (fishy odour),  dan terlihat clue 

cell. Clue cell merupakan sel epitel vagina yang dikelilingi oleh bakteri. 

Namun perlu juga diketahui bahwa tidak semua wanita yang menderita 

BV menyadari kelainan yang mereka miliki, oleh karena hal tersebut 

banyak penderita yang tidak memeriksakan diri ke dokter.10 



2.2.2 Epidemiologi 

 Penyakit bakterial vaginosis lebih sering ditemukan pada wanita 

yang memeriksakan kesehatannya daripada vaginitis jenis lainnya. 

Frekuensi bergantung pada tingkatan sosial ekonomi penduduk pernah 

disebutkan bahwa 50 % wanita aktif seksual terkena infeksi Gardnella 

vaginalis, tetapi hanya sedikit yang menyebabkan gejala sekitar 50 % 

ditemukan pada pemakai AKDR dan 86 % bersama-sama dengan infeksi 

Trichomonas. 

Gardnerella vaginalis dapat diisolasi dari 15 % wanita prapubertas 

yang masih perawan, sehingga organisme ini tidak mutlak ditularkan lewat 

kontak seksual. Meskipun kasus bakterial vaginosis dilaporkan lebih tinggi 

pada klinik PMS, tetapi peranan penularan secara seksual tidak jelas. 

Bakterial vaginosis yang rekuren dapat meningkat pada wanita 

yang mulai aktivitas seksualnya sejak umur muda, lebih sering juga terjadi 

pada wanita berkulit hitam yang menggunakan kontrasepsi dan merokok. 

Bakterial vaginosis yang rekuren prevalensinya juga tinggi pada pasangan-

pasangan lesbi, yang mungkin berkembang karena wanita tersebut 

berganti-ganti pasangan seksualnya ataupun yang sering menggunakan 

pembersih vagina.3 

2.2.3 Etiologi 

Bakterial vaginosis disebabkan oleh ketidakseimbangan pH pada 

vagina, berkurangnya Lactobascilus sp. sebagai flora normal vagina, atau 

pertumbuhan yang berlebihan bakteri lain seperti Gardnerella vaginalis, 



Mobiluncus, Prevotella, Bacteroides, dan Mycoplasma sp.11 Pada 

pemeriksaan BV maka akan ditemukan kenaikan jumlah Gardnerella 

vaginalis dan beberapa kontaminan anaerob lain yang biasa disebut 

Bakteroides.10 Kuman-kuman tersebut juga dapat ditemukan pada wanita 

sehat atau tanpa BV, hal ini disebabkan karena vagina merupakan tempat 

yang tidak steril sehingga dapat ditemui beberapa kuman kontaminan. 

Pada wanita dengan jumlah flora normal dan pH vagina dalam batas 

normal, kuman-kuman ini tidak akan menyebakan suatu penyakit atau 

keluhan yang berarti. Ini disebabkan oleh kemampuan tubuh untuk 

melawan tiap kontaminan. 

Pada saat wanita mengalami pubertas, epitel vagina menjadi aktif 

dalam bekerja. Oleh bantuan hormon estrogen, glikogen sampai pada 

epitel vagina dan nantinya akan diubah menjadi glukosa. Oleh 

Lactobasillus sp. yang bertindak sebagai flora normal yang melindungi 

vagina, glukosa ini akan diubah menjadi asam laktat. Keberadaan asam 

laktat inilah yang menyebabkan pH vagina bersifat asam. Selain 

memproduksi asam laktat, sebagian Lactobasillus sp. memproduksi 

hidrogen perokside yang bersifat toksik untuk mikroorganisme lain.12  

Seperti sudah dijelaskan, kejadian BV bukan hanya disebabkan 

oleh satu jenis bakteri. Bakterial vaginosis lebih sering dikaitkan oleh 

jumlah bakteri kontaminan yang ada di vagina dan tidak dapat dibunuh 

oleh Lactobasillus sp. yang bertindak sebagai flora normal vagina. Berikut 

tabel yang berisikan bakteri-bakteri yang berada di vagina13 : 



Tabel. 1. Flora yang ada di vagina.13 

Flora normal Flora abnormal 
Predominantly Gram Positive Rods Gardnerella vaginalis 
Lactobacillus crispalus Mobiluncus species 
Lactobacillus jensenii Prevotella species 
Lactobacillus iners Mycoplasma hominus 
- Atopobium vaginae 
- Bacteriodes species 
- Peptosteptococcus species 
- Porphyromonas species 

2.2.4 Faktor Risiko 

  Bakterial vaginosis merupakan suatu penyakit yang disebabkan 

oleh ketidakseimbangan pH dan jumlah flora normal vagina. Keadaan ini 

tidak terjadi begitu saja, namun disebabkan oleh beberapa faktor seperti 

penggunaan pembersih kewanitaan yang tidak tepat, keadaan lingkungan 

yang lembab, penggunaan celana ketat, tidak mengganti celana dalam, 

kurang kekebalan tubuh, merokok, penggunaan kontrasepsi, dan lain 

sebagainya.14  

Dapat dilihat dari faktor-faktor tersebut sebagian besar disebabkan 

oleh pola hidup wanita yang kurang sehat. Kebiasaan-kebiasaan buruk 

tersebut dapat menyebabkan terjadinya pergeseran pH vagina, 

berkurangnya Lactobascilus sp. sebagai flora normal vagina, atau 

pertumbuhan berlebih dari kuman-kuman normal yang ada di vagina. 

Selain faktor tersebut diatas, perlu diingat bahwa Indonesia 

memiliki iklim tropis sehingga menyebabkan keadaan tubuh menjadi lebih 

lembab bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini tentunya 

perlu disadari oleh wanita Indonesia agar menjadi lebih waspada akan 

kebersihan tubuh terutama organ kewanitaan. Kebiasaan sederhana seperti 



mengganti celana dalam bila terasa lembab, mengganti pembalut minimal 

empat jam sekali, dan mengelap vagina setelah buang air kecil dan besar 

dengan handuk atau tissu kering tanpa pewangi tentunya dapat mengurangi 

risiko terjadinya BV. 

2.2.5 Patogenesis 

Ekosistem vagina adalah biokomuniti yang dinamik dan kompleks 

yang terdiri dari unsur-unsur yang berbeda yang saling mempengaruhi. 

Salah satu komponen lengkap dari ekosistem vagina adalah mikroflora 

vagina endogen, yang terdiri dari gram positif dan gram negatif aerobik, 

bakteri fakultatif dan obligat anaerobik. Aksi sinergetik dan antagonistik 

antara mikroflora vagina endogen bersama dengan komponen lain, 

mengakibatkan tetap stabilnya sistem ekologi yang mengarah pada 

kesehatan ekosistem vagina. 

 Beberapa faktor / kondisi yang menghasilkan perubahan 

keseimbangan menyebabkan ketidakseimbangan dalam ekosistem vagina 

dan perubahan pada mikroflora vagina. Dalam keseimbangannya, 

ekosistem vagina didominasi oleh bakteri Lactobacillus sp. yang 

menghasilkan asam organik seperti asam laktat, hidrogen peroksida 

(H2O2), dan bakteriosin. Asam laktat seperti organic acid lanilla yang 

dihasilkan oleh Lactobacillus sp., memegang peranan yang penting dalam 

memelihara pH tetap di bawah 4,5 (antara 3,8 - 4,2), dimana merupakan 

tempat yang tidak sesuai bagi pertumbuhan bakteri khususnya 

mikroorganisme yang patogen bagi vagina. 



 Kemampuan memproduksi H2O2 adalah mekanisme lain yang 

menyebabkan Lactobacillus sp. hidup dominan daripada bakteri obligat 

anaerob yang kekurangan enzim katalase. Hidrogen peroksida dominan 

terdapat pada ekosistem vagina normal tetapi tidak pada bakterial 

vaginosis. Mekanisme ketiga pertahanan yang diproduksi oleh 

Lactobacillus sp adalah bakteriosin yang merupakan suatu protein dengan 

berat molekul rendah yang menghambat pertumbuhan banyak bakteri 

khususnya Gardnerella vaginalis. 

Gardnella vaginalis sendiri juga merupakan bakteri anaerob batang 

variabel gram yang mengalami hiperpopulasi sehingga menggantikan flora 

normal vagina dari yang tadinya bersifat asam menjadi bersifat basa. 

Perubahan ini terjadi akibat berkurangnya jumlah Lactobacillus sp. yang 

menghasilkan hidrogen peroksida. Lactobacillus sp. sendiri merupakan 

bakteri anaerob batang besar yang membantu menjaga keasaman vagina 

dan menghambat mikroorganisme anaerob lain untuk tumbuh di vagina. 

Sekret vagina adalah suatu yang umum dan normal pada wanita 

usia produktif. Dalam kondisi normal, kelenjar pada serviks menghasilkan 

suatu cairan jernih yang keluar, bercampur dengan bakteri, sel-sel vagina 

yang terlepas dan sekresi dari kelenjar Bartolini. Pada wanita, sekret 

vagina ini merupakan suatu hal yang alami dari tubuh untuk 

membersihkan diri, sebagai pelicin, dan pertahanan dari berbagai infeksi. 

 Dalam kondisi normal, sekret vagina tersebut tampak jernih, putih 

keruh, atau berwarna kekuningan ketika mengering di pakaian, memiliki 



pH kurang dari 5,0 terdiri dari sel-sel epitel yang matur, sejumlah normal 

leukosit, tanpa jamur, Trichomonas, tanpa clue cell. 

Pada bakterial vaginosis dapat terjadi simbiosis antara Gardnella 

vaginalis sebagai pembentuk asam amino dan kuman anaerob beserta 

bakteri fakultatif dalam vagina yang mengubah asam amino menjadi amin 

sehingga menaikkan pH sekret vagina sampai suasana yang sesuai bagi 

pertumbuhan Gardnella vaginalis. Beberapa amin diketahui menyebabkan 

iritasi kulit dan menambah pelepasan sel epitel dan menyebabkan duh 

tubuh berbau tidak sedap yang keluar dari vagina. Basil-basil anaerob yang 

menyertai bakterial vaginosis diantaranya Bacteroides bivins, B. capilosus 

dan B. disiens yang dapat diisolasikan dari infeksi genitalia. 

 Gardnella vaginalis melekat pada sel-sel epitel vagina in vitro, 

kemudian menambahkan deskuamasi sel epitel vagina sehingga terjadi 

perlekatan duh tubuh pada dinding vagina. Organisme ini tidak invasif dan 

respon inflamasi lokal yang terbatas dapat dibuktikan dengan sedikitnya 

jumlah leukosit dalam sekret vagina dan dengan pemeriksaan 

histopatologis. Timbulnya bakterial vaginosis ada hubungannya dengan 

aktivitas seksual atau pernah menderita infeksi Trichomonas. 

Bakterial vaginosis yang sering rekurens bisa disebabkan oleh 

kurangnya pengetahuan tentang faktor penyebab berulangnya atau etiologi 

penyakit ini. Walaupun alasan sering rekurennya belum sepenuhnya 

dipahami namun ada 4 kemungkinan yang dapat menjelaskan yaitu : 



1. Infeksi berulang dari pasangan yang telah ada mikroorganisme 

penyebab bakterial vaginosis. Laki-laki yang mitra seksual 

wanitanya terinfeksi Gardnella vaginalis mengandung 

Gardnella vaginalis dengan biotipe yang sama dalam uretra 

tetapi tidak menyebabkan uretritis pada laki-laki (asimptomatik) 

sehingga wanita yang telah mengalami pengobatan bakterial 

vaginosis cenderung untuk kambuh lagi akibat kontak seksual 

yang tidak menggunakan pelindung. 

2. Kekambuhan disebabkan oleh mikroorganisme bakterial 

vaginosis yang hanya dihambat pertumbuhannya tetapi tidak 

dibunuh. 

3.  Kegagalan selama pengobatan untuk mengembalikan 

Lactobacillus sp. sebagai flora normal yang berfungsi sebagai 

protektor dalam vagina. 

4.  Menetapnya mikroorganisme lain yang belum diidentifikasi 

faktor hostnya pada penderita, membuatnya rentan terhadap 

kekambuhan. 

2.2.6 Pemeriksaan Fisik 

Wanita dengan bakterial vaginosis dapat tanpa gejala. Gejala yang 

paling sering pada bakterial vaginosis adalah adanya cairan vagina yang 

abnormal (terutama setelah melakukan hubungan seksual) dengan adanya 

bau vagina yang khas yaitu bau amis/bau ikan (fishy odour). 



Bau tersebut disebabkan oleh adanya amin yang menguap bila cairan 

vagina menjadi basa. Cairan seminal yang basa (pH 7,2) menimbulkan 

terlepasnya amin dari perlekatannya pada protein dan amin yang menguap 

menimbulkan bau yang khas. Walaupun beberapa wanita mempunyai 

gejala yang khas, namun pada sebagian besar wanita dapat asimptomatik. 

Iritasi daerah vagina atau sekitar vagina (gatal, rasa terbakar), kalau 

ditemukan lebih ringan daripada yang disebabkan oleh Trichomonas 

vaginalis atau Candida albicans. Sepertiga penderita mengeluh gatal dan 

rasa terbakar, dan seperlima timbul kemerahan dan edema pada vulva. 

Nyeri abdomen, disuria, atau nyeri waktu kencing jarang terjadi, dan kalau 

ada karena penyakit lain. 

Pada pemeriksaan biasanya menunjukkan sekret vagina yang tipis 

dan sering berwarna putih atau abu-abu, viskositas rendah atau normal, 

homogen, dan jarang berbusa. Sekret tersebut melekat pada dinding vagina 

dan terlihat sebagai lapisan tipis atau kelainan yang difus. Gejala 

peradangan umum tidak ada. Sebaliknya sekret vagina normal, lebih tebal 

dan terdiri atas kumpulan sel epitel vagina yang memberikan gambaran 

bergerombol. 

Pada penderita dengan bakterial vaginosis tidak ditemukan inflamasi 

pada vagina dan vulva. Bakterial vaginosis dapat timbul bersama infeksi 

traktus genital bawah seperti trikomoniasis dan servisitis sehingga 

menimbulkan gejala genital yang tidak spesifik.15 



2.2.7 Pemeriksaan Penunjang 

1. Pemeriksaan preparat basah 

Dilakukan dengan meneteskan satu atau dua tetes cairan NaCl 0,9% 

pada sekret vagina diatas objek glass kemudian ditutupi dengan 

coverslip. Dan dilakukan pemeriksaan mikroskopik menggunakan 

kekuatan tinggi (400 kali) untuk melihat clue cells, yang merupakan 

sel epitel vagina yang diselubungi dengan bakteri (terutama 

Gardnerella vaginalis). Pemeriksaan preparat basah mempunyai 

sensitifitas 60% dan spesifitas 98% untuk mendeteksi bakterial 

vaginosis. Clue cells adalah penanda bakterial vaginosis.  

Cara pemeriksaannya : 

Pemeriksaan preparat basah dilakukan dengan meneteskan satu 

atau dua tetes cairan NaCl 0,9% pada sekret vagina diatas objek glass 

kemudian ditutupi dengan coverslip. Dan dilakukan pemeriksaan 

mikroskopik menggunakan kekuatan tinggi (400 kali) untuk melihat 

clue cells, yang merupakan sel epitel vagina yang diselubungi dengan 

bakteri (terutama Gardnerella vaginalis).Pemeriksaan preparat basah 

mempunyai sensitifitas 60% dan spesifitas 98% untuk mendeteksi 

bakterial vaginosis. Clue cells adalah penanda bakterial vaginosis,  > 

20% pada preparat basah atau pewarnaan Gram. 

Skoring jumlah bakteri yang normal pada vagina atau vaginosis 

bakterial dengan pewarnaan Gram : 

Tabel.2 Skoring jumlah pada vagina16 



Lactobacilli 

 

Gardnerella/ 

Bacteroides 

Mobilincus sp 

 

(4+) : 0 

(3+) : 1 

(2+) : 2 

(1+) : 3 

(0)   : 4 

(1+) : 1 

(2+) : 2 

(3+) : 3 

(4+) : 3 

(1+)-(2+) : 1  

(3+)-(4+) : 2 

Skor 0-3 dinyatakan normal; 4-6 dinyatakan sebagai intermediate; 7-10 

dinyatakan sebagai vaginosis bakterial. 

Kriteria diagnosis vaginosis bakterial berdasarkan pewarnan Gram : 

a.  derajat 1: normal, di dominasi oleh Lactobacillus 

b.  derajat 2: intermediate, jumlah Lactobacillus berkurang 

c. derajat 3: abnormal, tidak ditemukan Lactobacillus atau hanya 

ditemukan beberapa kuman tersebut, disertai dengan bertambahnya jumlah 

Gardnerella vaginalis atau lainnya. 

1 Whiff test 

Whiff test dinyatakan positif bila bau amis atau bau amin terdeteksi 

dengan penambahan satu tetes KOH 10-20% pada sekret vagina. Bau 

muncul sebagai akibat pelepasan amin dan asam organik hasil alkalisasi 

bakteri anaerob. Whiff test positif menunjukkan bakterial vaginosis. 

2 Tes lakmus untuk Ph 

Kertas lakmus ditempatkan pada dinding lateral vagina. Warna kertas 

dibandingkan dengan warna standar. pH vagina normal 3,8 - 4,2. Pada 80-

90% bakterial vaginosis ditemukan pH > 4,5. 

3 Pewarnaan gram sekret vagina 



Pewarnaan gram sekret vagina dari bakterial vaginosis tidak ditemukan 

Lactobacillus sebaliknya ditemukan pertumbuhan berlebihan dari 

Gardnerella vaginalis dan atau Mobilincus sp. dan bakteri anaerob 

lainnya. 

 

4 Kultur vagina 

Kultur Gardnerella vaginalis kurang bermanfaat untuk diagnosis 

bakterial vaginosis. Kultur vagina positif untuk G. vaginalis pada bakterial 

vaginosis tanpa grjala klinis tidak perlu mendapat pengobatan. 

5 Uji H2O2  

Pemberian setetes H2O2 (hidrogen peroksida) pada sekret vagina 

diatas gelas objek akan segera membentuk gelembung busa ( foaming 

bubbles) karena adanya sel darah putih yang karakteristik untuk 

trikomoniasis atau pada vaginitis deskuamatif, sedangkan pada vaginosis 

bakterialis atau kandidiasis vulvovaginal tidak bereaksi.15 

2.2.8 Diagnosis 

Diagnosis bakterial vaginosis ditegakkan dari anamnesis, 

pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan mikroskopis. Anamnesis 

menggambarkan riwayat sekresi vagina terus-menerus dengan bau yang 

tidak sedap. Kadang penderita mengeluh iritasi pada vagina disertai 

disuria/dispareunia, atau nyeri abdomen. Pada pemeriksaan fisik relatif 

tidak banyak ditemukan apa-apa, kecuali hanya sedikit inflamasi dapat 



juga ditemukan sekret vagina yang berwarna putih atau abu-abu yang 

melekat pada dinding vagina. 

Dengan hanya mendapat satu gejala, tidak dapat menegakkan suatu 

diagnosis, oleh sebab itu didapatkan kriteria klinis untuk bakterial 

vaginosis yang sering disebut sebagai kriteria Amsel (1983) yang 

berpendapat bahwa terdapat tiga dari empat gejala, yaitu : 

1. Adanya sekret vagina yang homogen, tipis, putih, melekat pada 

dinding vagina dan abnormal. 

2.  pH vagina > 4,5 

3. Tes amin yang positif, yangmana sekret vagina yang berbau amis 

sebelum atau setelah penambahan KOH 10% (Whiff test). 

4. Adanya clue cells pada sediaan basah (sedikitnya 20 dari seluruh 

epitel) 

Gejala diatas sudah cukup untuk menegakkan diagnosis.15 

2.2.9 Diagnosis Banding 

Ada beberapa penyakit yang menggambarkan keadaan klinik yang 

mirip dengan bakterial vaginosis, antara lain : 

1. Trikomoniasis 

Trikomoniasis merupakan penyakit menular seksual yang 

disebabkan oleh Trichomonas vaginalis. Biasanya penyakit ini tidak 

bergejala tapi pada beberapa keadaan trikomoniasis akan menunjukkan 

gejala. Terdapat duh tubuh vagina berwarna kuning kehijauan, berbusa dan 



berbau. Eritem dan edem pada vulva, juga vagina dan serviks pada 

beberapa perempuan. Serta pruritos, disuria, dan dispareunia. 

Pemeriksaan apusan vagina Trikomoniasis sering sangat menyerupai 

penampakan pemeriksaan apusan bakterial vaginosis. Tapi Mobilincus sp. 

dan clue cell tidak perbah ditemukan pada Trikomoniasis. Pemeriksaan 

mikroskopoik tampak peningkatan sel polimorfonuklear dan dengan 

pemeriksaan preparat basah ditemukan protozoa untuk diagnosis. Whiff 

test dapat positif pada trikomoniasis dan pH vagina 5 pada trikomoniasis. 

2. Kandidiasis 

Kandidiasis merupakan suatu infeksi yang disebabkan oleh Candida 

albicans atau kadang Candida sp. yang lain. Gejala yang awalnya muncul 

pada kandidiasis adalah pruritus akut dan keputihan. Keputihan seringkali 

tidak ada dan hanya sedikit. Kadang dijumpai gambaran khas berupa 

vaginal thrush yaitu bercak putih yang terdiri dari gumpalan jamur, 

jaringan nekrosis epitel yang menempel pada vagina. Dapat juga disertai 

rasa sakit pada vagina iritasi, rasa panas dan sakit saat berkemih. 

Pada pemeriksaan mikroskopik, sekret vagina ditambah KOH 10% 

berguna untuk mendeteksi hifa dan spora Candida. Keluhan yang paling 

sering pada kandidiasis adalah gatal dan iritasi vagina. Sekret vagina 

biasanya putih dan tebal, tanpa bau dan pH normal.16 

2.2.10 Penatalaksanaan 

Penyakit baktrerial vaginosis merupakan penyakit yang cukup 

banyak ditemukan dengan gambaran klinis ringan tanpa komplikasi. 



Sekitar 1 dari 4 wanita akan sembuh dengan sendirinya, hal ini diakibatkan 

karena organisme Lactobacillus vagina kembali meningkat ke level 

normal, dan bakteri lain mengalami penurunan jumlah. Namun pada 

beberapa wanita, bila bakterial vaginosis tidak diberi pengobatan, akan 

menimbulkan keadaan yang lebih parah. Oleh karena itu perlu 

mendapatkan pengobatan, dimana jenis obat yang digunakan hendaknya 

tidak membahayakan dan sedikit efek sampingnya. 

Semua wanita dengan bakterial vaginosis simtomatik memerlukan 

pengobatan, termasuk wanita hamil. Setelah ditemukan hubungan antara 

bakterial vaginosis dengan wanita hamil dengan prematuritas atau 

endometritis pasca partus, maka penting untuk mencari obat-obat yang 

efektif yang bisa digunakan pada masa kehamilan. Ahli medis biasanya 

menggunakan antibiotik seperti metronidazol dan klindamisin untuk 

mengobati bakterial vaginosis. 

a. Terapi sistemik 

1. Metronidazol merupakan antibiotik yang paling sering digunakan 

yang memberikan keberhasilan penyembuhan lebih dari 90%, dengan 

dosis 2 x 400 mg atau 500 mg setiap hari selama 7 hari. Jika pengobatan 

ini gagal, maka diberikan ampisilin oral (atau amoksisilin) yang 

merupakan pilihan kedua dari pengobatan keberhasilan penyembuhan 

sekitar 66%). 

2. Klindamisin 300 mg, 2 x sehari selama 7 hari. Sama efektifnya 

dengan metronidazol untuk pengobatan bakterial vaginosis dengan angka 



kesembuhan 94%. Aman diberikan pada wanita hamil. Sejumlah kecil 

klindamisin dapat menembus ASI, oleh karena itu sebaiknya 

menggunakan pengobatan intravagina untuk perempuan menyusui. 

3. Amoklav (500 mg amoksisilin dan 125 mg asam klavulanat) 3 x 

sehari selama 7 hari. Cukup efektif untuk wanita hamil dan 

intoleransi terhadap metronidazol. 

4. Tetrasiklin 250 mg, 4 x sehari selama 5 hari. 

5. Doksisiklin 100 mg, 2 x sehari selama 5 hari. 

6. Eritromisin 500 mg, 4 x sehari selama 7 hari. 

7. Cefaleksia 500 mg, 4 x sehari selama 7 hari. 

b. Terapi Topikal 

1. Metronidazol gel intravagina (0,75%) 5 gram, 1 x sehari selama 5 

hari. 

2. Klindamisin krim (2%) 5 gram, 1 x sehari selama 7 hari. 

3. Tetrasiklin intravagina 100 mg, 1 x sehari. 

4. Triple sulfonamide cream(Sulfactamid 2,86%, Sulfabenzamid 3,7% 

dan Sulfatiazol 3,42%), 2 x sehari selama 10 hari, tapi akhir-akhir ini 

dilaporkan angka penyembuhannya hanya 15 – 45 %.17 

2.2.11 Komplikasi 

Pada kebanyakan kasus, bakterial vaginosis tidak menimbulkan 

komplikasi setelah pengobatan. Namun pada keadaan tertentu, dapat 

terjadi komplikasi yang berat. Bakterial vaginosis sering dikaitkan dengan 



penyakit radang panggul (Pelvic Inflamatory Disease/PID), dimana angka 

kejadian bakterial vaginosis tinggi pada penderita PID. 

Pada penderita bakterial vaginosis yang sedang hamil, dapat 

menimbulkan komplikasi antara lain : kelahiran prematur, ketuban pecah 

dini, bayi berat lahir rendah, dan endometritis post partum. Oleh karena 

itu, beberapa ahli menyarankan agar semua wanita hamil yang sebelumnya 

melahirkan bayi prematur agar memeriksakan diri untuk screening 

vaginosis bakterial, walaupun tidak menunjukkan gejala sama sekali. 

Bakterial vaginosis disertai peningkatan resiko infeksi traktus urinarius.  

Prinsip bahwa konsentrasi tinggi bakteri pada suatu tempat 

meningkatkan frekuensi di tempat yang berdekatan. Terjadi peningkatan 

infeksi traktus genitalis atas berhubungan dengan bakterial vaginosis. 

Lebih mudah terjadi infeksi Gonorrhoea dan Klamidia. Meningkatkan 

kerentanan terhadap HIV dan infeksi penyakit menular seksual lainnya.18 

2.2.12 Prognosis 

 Bakterial vaginosis dapat timbul kembali pada 20-30% wanita 

walaupun tidak menunjukkan gejala. Pengobatan ulang dengan antibiotik 

yang sama dapat dipakai. Prognosis bakterial vaginosis sangat baik, karena 

infeksinya dapat disembuhkan. Dilaporkan terjadi perbaikan spontan pada 

lebih dari 1/3 kasus. Dengan pengobatan metronidazol dan klindamisin 

memberi angka kesembuhan yang tinggi (84-96%).16 

2.3  Kontrasepsi 



Kontrasepsi menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan cara 

untuk mencegah kehamilan. Cara ini dapat bersifat permanen atau 

sementara. Prinsip kerja dari kontrasepsi adalah meniadakan pertemuan 

antara sel telur dengan sel sperma. 

2.3.1 Macam Kontrasepsi 

Kontrasepsi memiliki beragam jenis, berikut jenis-jenis kontrasepsi 

yang ada di Indonesia19 : 

1. Sederhana  

1.1 Tanpa alat : Alamiah (Kalender, Suhu basal badan, metode lendir 

servic,sympto thermal), MAL, CI  

1.2 Alat : barier (kondom, diafragma,cervical cap) , spermisida (jelly, gel, 

krim, tablet busa)  

2. Hormonal : pil, suntik, implan  

3. AKDR : (polos, tembaga, progestin) 

4.  Mantap : vasektomi dan tubektomi  

2.3.2 Kontrasepsi Hormonal  

Seperti sudah disebutkan sebelumnya, kontrasepsi hormonal 

memiliki tiga macam jenis yaitu pil, suntik, dan implan. Kontrasepsi 

hormonal berisi 2 hormon steroid yaitu hormon estrogen dan progesteron. 

Estrogen sintetik adalah etinil estradiol, mestranol dan progesteron sintetik 

adalah progestin, norethindron, noretinodrel, etinodiol, norgestrel. Alasan 

utama untuk menggunakan estrogen dan progesteron sintetik adalah bahwa 



hormon alami hampir seluruhnya akan dirusak oleh hati dalam waktu 

singkat setelah diabsorbsi dari saluran cerna ke dalam sirkulasi porta. 20 

Mekanisme kontrasepsi hormonal antara lain dengan penggunaan 

estrogen dan progestin terus menerus akan terjadi penghambatan sekresi 

GnRH dan gonadotropin sehingga tidak terjadi perkembangan folikel dan 

tidak terjadi ovulasi. Progestin akan menyebabkan bertambah kentalnya 

sekret seviks sehingga penetrasi sperma terhambat, terjadi gangguan 

keseimbangan hormonal dan hambatan progesteron menyebabkan 

hambatan gangguan pergerakan tuba.  

Estrogen menginhibisi pelepasan FSH, progesteron menginhibisi 

pelepasan LH. Jelas bahwa ovulasi dapat dicegah dengan inhibisi stimulus 

ovarium, maupun pencegahan pertumbuhan folikel. Selain itu kontrasepsi 

oral dapat langsung bekerja pada saluran kelamin. Endometrium harus 

berada pada status yang tepat di bawah pengaruh estrogen dan progesteron 

untuk terjadinya nidasi dan hampir tidak mungkin terjadi implantasi pada 

endometrium. Demikian pula sekret serviks yang banyak mengandung air, 

pada saat ovulasi dianggap esensial bagi sperma dan lendir kental yang 

dihasilkan karena pengaruh progesteron merupakan lingkungan yang tidak 

mendukung bagi sperma. 21 

1.  Kontrasepsi oral ( pil kontrasepsi )  

Kontrasepsi oral adalah kontrasepsi berupa pil dan diminum oleh 

wanita, yang berisi estrogen dan progestin berkhasiat mencegah kehamilan 

bila diminum secara teratur. Kontrasepsi oral yang paling sering dipakai 



saat ini merupakan kombinasi esterogen dan progresteron yang diminum 

setiap hari selama tiga minggu dan bebas minum selama satu minggu, dan 

pada saat itulah terjadi pendarahan uterus-withdrawal.22 

Komponen estrogen dalam pil menghalangi maturasi folikel dalam 

ovarium, sedangkan komponen progesteron memperkuat daya estrogen 

untuk mencegah ovulasi. Pada keadaan biasa estrogen dan progesteron 

dihasilkan oleh ovarium, karena pengaruh folikel stimulating hormone 

(FSH) dan luteinizing hormone (LH) yang dikeluarkan oleh hipophyse, 

akan berpengaruh pada endometrium sehingga terjadi siklus menstruasi. 

Selain itu esterogen dan progresteron berpengaruh langsung pada 

hipotalamus, yaitu mekanisme feed back, yang akan menghambat 

pengeluaran FSH dan LH releasing factor yang akibat selanjutnya adalah 

dihambatnya pengeluaran FSH dan LH. Dengan dihambatnya FSH dan LH 

maka tidak akan terjadi ovulasi. Pada pemakaian kontrasepsi hormonal, 

estrogen dan progesteron yang diberikan akan mengakibatkan kadar 

estrogen dan progesteron dalam darah tetap tinggi, sehingga mekanisme 

feed back akan bekerja. Mekanisme inilah yang dipakai sebagai dasar 

bekerjanya kontrasepsi hormonal.  

Kerugian pil KB : 

a) Mahal dan membosankan karena harus menggunakannya setiap 

hari 

b) Mual terutama pada 3 bulan pertama 

c) Perdarahan bercak 



d) Pusing  

e)  Nyeri payudara  

f)  Berat badan naik  

g)  Meningkatkan tekanan darah, retensi cairan sehingga resiko 

stroke dan gangguan pembekuan darah pada vena dalam sedikit 

meningkat. Pada usia >35 tahun dan merokok perlu hati-hati.23 

Sampai sekarang dikenal 4 tipe kontrasepsi oral yakni tipe 

kombinasi, tipe sekuensial, mini pil dan pil pasca sanggama (morning after 

pil). Tipe kombinasi adalah yang mula mula dikenal dan efektifitasnya 

paling tinggi dan oleh karena itu tipe inilah yang sampai sekarang paling 

banyak digunakan.8 

1.1 Tipe kombinasi  

Terdiri dari 21-22 pil yang setiap pilnya berisi derivat estrogen dan 

progestin dosis kecil, untuk penggunaan satu siklus. Pil pertama mulai 

diminum pada hari kelima siklus haid selanjutnya setiap hari 1 pil selama 

21-22 hari. Umumnya 2-3 hari sesudah pil terakhir diminum akan timbul 

perdarahan haid yang merupakan perdarahan putus obat (withdrawal 

bleeding). Penggunaan pada siklus selanjutnya sama seperti siklus 

sebelumnya yaitu pil pertama ditelan pada hari kelima siklus siklus 

menstruasi.8 

1.2 Tipe mini pil 

Hanya berisi derivat progestin dosis kecil (0,5 mg atau lebih kecil) 

terdiri dari 21-22 tablet. Minipil bukan menjadi pengganti dari pil oral 



kombinasi, tetapi hanya sebagai suplemen/tambahan, yang digunakan oleh 

wanita yang ingin menggunakan kontrasepsi oral tetapi sedang menyusui 

atau untuk wanita yang harus menghindari estrogen oleh sebab apapun.22  

2. Kontrasepsi Suntik (Suntikan KB) 

Terdapat tiga jenis suntikan KB, yaitu: 

- Suntikan 150 mg DMPA (Depomedroksi-Progesteron Asetat) 

atau Depo Provera yang diberikan setiap 3 bulan. 

- Suntikan 200 mg NET-EN (Noretindron Enantat) yang diberikan 

setiap 3 bulan. 

- Suntikan setiap bulan (Cyclofen). 

1) Mekanisme kerja: 

Mencegah terjadinya kehamilan dengan menghambat ovulasi, 

endometrium menjadi tipis dan atrofi, dan lendir serviks 

menjadi sangat pekat sehingga tidak dapat dilalui oleh 

spermatozoa. 

2) Cara pemakaian: 

Hormon progestin sintetik disuntikkan ke dalam otot yang 

kemudian menyebar sedikit demi sedikit melalui peredaran 

darah 

3) Keuntungan: 

- Merupakan salah satu alat kontrasepsi yang efektif dan refersibel 

- Tidak disertai efek samping yang serius kecuali kadang terjadi 

perdarahan banyak 



- Pemakaiannya tidak merepotkan, hanya sekali dalam tiga bulan 

- Sangat menarik bagi wanita yang menganggap obat suntikan 

adalah obat yang paling mujarab 

- Tidak mengganggu laktasi dan tidak terbukti sebagai obat yang 

masuk ke dalam ASI sehingga tidak mengganggu pertumbuhan 

bayi 

- Kembalinya kesuburan sama sekali tidak terganggu  

4) Kerugian/efek samping: 

- Kira-kira 25% wanita akan tidak meneruskan pemakaian 

suntikan KB karena gangguan haid atau perdarahan yang banyak- 

Perdarahan diantara haid dan amenorea (tidak haid) setelah 

pemakaian yang lama dapat terjadi pada 50% para pemakainya 

- Kembalinya kesuburan diperlambat 4 sampai 8 bulan setelah 

pemberian terakhir 

- Berat badan yang bertambah 

- Kecenderungan adanya peningkatan kadar glukosa darah 

- Keluhan lainnya berupa mual, muntah, sakit kepala, panas 

dingin, pegal-pegal, nyeri perut, dll. 

5) Kontraindikasi: 

- Tidak boleh dipakai apabila diduga adanya kehamilan atau 

perdarahan abnormal dari uterus yang belum diketahui 

diagnosisnya 

- Tidak diberikan kalau ada riwayat keganasan 



- Narices yang luas atau kelainan kardiovaskuler lainnya 

- Penyakit hepar 

-  

3. Kontrasepsi Implan 

Implan adalah metode kontrasepsi yang hanya mengandung 

progestin dengan masa kerja panjang, dosis rendah, reversible untuk 

wanita. Jenis kontasepsi implan : 

3.1 Norplant  

Terdiri dari 6 batang silastis lembut berongga dengan panjang 3,4 

cm dengan diameter 2,4 mm yang diisi dengan 36 mg levonogestrel 

dan lama kerjanya 5 tahun.  

3.2 Implanon  

Terdiri dari 1 batang putih lentur dengan panjang kira-kira 40 

mm, dan diameter 2 mm, yang di isi dengan 68 mg 3- keto- 

desogestrel dan lama kerjanya 3 tahun. 

 3.3 Jadena  

Terdiri dari 2 batang yang di isi dengan 75 mg levonogestrel 

dan lama kerja 3 tahun.   



2.4 Hubungan pengguna kontrasepsi hormonal dengan kejadian bakterial 

vaginosis 

Penggunaan kontrasepsi hormonal dapat menyebabkan ketidakseimbangan 

hormon reproduksi pada wanita. Hal ini tentunya dapat menyebabkan berbagai 

kerugian, salah satunya kejadian keputihan. Keputihan ini dapat bersifat abnormal 

bila terjadi pergeseran jumlah flora normal yang dapat menyebabkan vagina 

menjadi tempat untuk bakteri kontaminan yang jumlahnya tidak terkontrol. 

Pada wanita dengan kondisi normal, flora normal vagina akan memfagosit 

bakteri-bakteri kontaminan yang ada. Namun, pada keadaan abnormal akan terjadi 

suatu infeksi akibat dari banyaknya bakteri kontaminan yang ada di vagina. 

Infeksi yang mungkin terjadi salah satunya adalah bakterial vaginosis. 

Untuk itu maka para wanita pengguna KB hormonal harus lebih waspada 

terhdap kejadian BV karena ada sumber yang menyatakan bahwa kejadian BV 

dapat meningkat terumata pada wanita yang menggunakan kontrasepsi 

hormonal.24 Bila ada rasa tidak nyaman pada vagina, maka sebaiknya 

memeriksakan diri ke dokter. Tidak lupa untuk selalu melakukan kontrol setiap 

sebulan sekali untuk memastikan bahwa organ reproduksi dalam keadaan sehat 

dan baik. Karena tentu saja mencegah lebih baik daripada mengobati.  



2.5  Kerangka Teori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

2.6 Kerangka Konsep 

 

2.7 Hipotesis 

Terdapat hubungan antara terjadinya bakterial vaginosis (BV) dengan 

penggunaan kontrasepsi hormonal. 

	

Host 

- Obesitas 

- Penyakit sistemik (DM, AIDS) 

- Usia ekstrim (sangat muda/sangat tua) 

- Kehamilan 

- Siklus menstruasi 

- Trauma genitalia (luka bakar, abrasi) 

- Status gizi 

- Respons inflamasi 

- Penggunaan kontrasepsi 

Lingkungan 

- Higiene sanitasi (kelembaban vagina, 

frekuensi ganti celana dalam) 

- Bahan celana dalam 

- Iatrogenik (kateter, obat-obat 

imunosupresan, antibiotik spectrum 

luas) 

Bakterial 

Vaginosis (BV) 

	

Bakterial 

Vaginosis (BV) 

	

Kontrasepsi hormonal 

	

Agen 

Jumlah koloni Gardnella vaginalis 

Jumlah koloni Lactobasillus sp. 

 


