
          

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

A.  Latar Belakang 

Kesehatan reproduksi adalah kemampuan seorang wanita untuk 

memanfaatkan alat reproduksinya dan mengatur kesuburannya dapat menjalani 

kehamilan dan persalinan secara aman serta mendapatkan bayi tanpa risiko 

apapun dan selanjutnya mengembalikan kesehatan dalam batas normal. Salah 

satu komponen utama dalam paket kesehatan reproduksi esensial adalah 

pengobatan IMS terpadu dengan KIA dan KB. 
1 

Pada era globalisasi dan modernisasi ini telah terjadi perubahan dan 

kemajuan di segala aspek dalam menghadapi perkembangan lingkungan, 

kesehatan dan kebersihan, dimana masyarakat dituntut untuk selalu menjaga 

kebersihan fisik dan organ atau alat  tubuh. Salah satu organ tubuh yang 

penting serta sensitif dan memerlukan perawatan khusus adalah alat 

reproduksi. Perawatan yang baik merupakan faktor penentu dalam  memelihara 

kesehatan reproduksi. Apabila alat reproduksi tidak dijaga kebersihannya maka 

akan menyebabkan infeksi keputihan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan 

penyakit. 
1 

Keputihan (leukorea) merupakan salah satu gejala vaginitis asimplomatik 

berkaitan erat dengan kejadian infeksi polimikrobal traktus genitalis bagian 

atas, termasuk endometritis, salpingitis pada wanita yang tidak sedang hamil. 

Pada wanita hamil berkaitan dengan berat badan lahir rendah, prematuritas, dan 
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pecah ketuban secara dini sehingga meningkatkan kejadian kematian bayi 

secara tidak langsung. Leukorea patologis yang diakibatkan oleh infeksi 

terutama infeksi mikroba bila terjadi pada ibu hamil akan menyebabkan 

persalinan premature dimana persalinan premature sendiri saat ini masih 

merupakan penyebab tingginya angka kesakitan dan angka kematian bayi baru 

lahir. Hal ini berkaitan dengan belum matang nya organ seperti paru, otak, 

maupun saluran cerna bayi premature.  Apabila leukorea terjadi pada masa 

kehamilan, maka sudah selayaknya memerlukan pemeriksaan fisik dan 

penunjang yang memadai berkaitan dengan risiko yang akan dialami oleh ibu 

atau janin.
2
  

Semua wanita dengan segala umur dapat mengalami keputihan 

berdasarkan data penelitian tentang kesehatan reproduksi wanita, menunjukkan 

75% wanita di dunia pasti menderita keputihan. Lebih dari 70% wanita 

Indonesia mengalami keputihan yang disebabkan oleh jamur dan parasit seperti 

cacing kremi atau protozoa (Trichomonas vaginalis). Angka ini berbeda tajam 

dengan eropa yang hanya 25% saja, karena cuaca di Indonesia yang lembab 

sehingga mudah terinfeksi jamur candida albicans yang merupakan salah satu 

penyebab keputihan. Di Indonesia 95% kasus kanker leher rahim yang terjadi 

pada wanita ditandai dengan keputihan. Selain itu, keputihan tidak mengenal 

usia. Cuaca lembab juga ikut mempengaruhi terjadinya keputihan. Keputihan 

yang dibiarkan bisa merembet ke rongga rahim kemudian ke saluran indung 

telur dan sampai ke indung telur yang akhirnya menjalar hingga ke rongga 

panggul.
3 
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Data di atas menunjukkan kejadian keputihan pada wanita cukup tinggi, 

keputihan sering dianggap sebagai hal yang umum dan tidak berbahaya, 

bahkan sebagian wanita jarang berkonsultasi ke tenaga kesehatan karena 

merasa malu. Keputihan merupakan penyakit yang tidak mudah disembuhkan. 

Upaya yang telah dilakukan oleh wanita dalam mengantisipasi keputihan 

adalah dengan meminum jamu atau menggunkan antiseptic yang tidak tepat. 

Beberapa pencegahan sudah dilakukan misalnya dengan rajin mengganti 

pakaian dalam dan kebiasaan cebok. Namun sebagaian juga ada wanita yang 

membiarkan keputihan tersebut berlangsung lama dan tanpa melakukan 

pengobatan apapun karena mereka takut akan ketergantungan obat. 
2,4 

 Wanita sering beranggapan keputihan sebagai salah satu gejala 

premenstrual syndrom, sedikit sekali wanita yang berusaha untuk mengobati 

keputihan padahal keputihan adalah gangguan kesehatan yang perlu segera 

diobati dan dicari penyebabnya.
2 

Pada wanita di Indonesia, yang mengalami 

leukorea disebabkan oleh jamur dan parasit seperti cacing kremi atau kuman 

karena cuaca di Indonesia yang lembab sehingga mudah terinfeksi, jamur 

candida albicans yang merupakan salah satu penyebab leukorea.
4 

 Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada tanggal 3 Juni 2015 di 

10 puskesmas di kota Cirebon, peneliti menemukan data pasien dengan 

keputihan sebanyak 54 orang. Penyebab keputihan disebabkan oleh adanya 

jamur yang merupakan salah satu penyebab penyakit infeksi pada manusia, dan 

candida albicans merupakan spesies jamur yang paling pathogen. Candida  

albicans merupakan penyebab utama terjadinya leukorea. 
3 

Penyebab leukorea 
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patologis yang paling membahayakan adalah akibat infeksi mikroba dimana 

pengobatan atau pemberian terapi harus di dahului oleh rangkaian pemeriksaan 

laboratorium supaya penatalaksanaan yang dilakukan tepat sasaran sesuai 

dengan gejala dan tanda yang muncul.
2,4 

 Candida albicans adalah jamur oportunistik yang dapat menginfeksi 

seluruh organ tubuh manusia. Candida albicans selalu menempati urutan 

pertama dalam penyebab kejadian leukorea patologis karena infeksi 

mikrobanya, urutan kedua ditempati oleh Trichomonas vaginalis. Pengobatan 

pasien leukorea adalah dengan memberikan antijamur. Antijamur yang umum 

digunakan adalah flukonazol, metronidazole, candistatin, betadhine, abhotyl 

dll. Antijamur bekerja dengan menghambat sintesis ergosterol. Penghambatan 

sintesis ergosterol akan berujung pada kerusakan membran sel dan 

mengakibatkan kematian sel jamur. 
5,6,7 

Obat dari herbal alami telah digunakan masyarakat Indonesia sejak 

berabad abad dalam lingkup pengalaman secara turun temurun. Perkembangan 

pengobatan telah mengarah kembali ke alam (Back to nature). Pengobatan 

dengan menggunakan herbal ini memiliki dasar hukum, yaitu Permenkes RI 

No. 1109/Menkes/PER/IX/2007. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan 

tersebut pemanfaatan obat tradisional adalah sebagai upaya promotif, preventif, 

kuratif dan rehabilitatif dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat. 
8 

Teh sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan minuman 

sehari hari. Pada teh hijau sebagian besar mengandung ikatan biokimia yang 
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disebut dengan polifenol. Polifenol yang terkandung dalam teh hijau disebut 

tannin. Tannin dalam teh sebagian besar tersusun atas Catechin.
9 

 Tanaman teh 

di Indonesia mempunyai kandungan catechin cukup tinggi dibandingkan 

tanaman teh dari negara lain. Catechin berfungsi menghambat pertumbuhan 

candida albicans yaitu mengganggu metabolis folic acid pada candida albicans 

dan juga mampu menghambat replikasi sel candida albicans sehingga terjadi 

hambatan pertumbuhan candida albicans. 
9 

Karena kandungan polifenol 

sebagai antioksidan dapat merusak radikal bebas, bersifat antibakteri, 

antioksidan, antifungi, antiradiasi dan mampu menghambat pertumbuhan sel 

kanker maka teh hijau sangat bermanfaat untuk pasien dengan leukorhea . Teh 

hijau juga dapat menghambat pertumbuhan mikroflora usus besar yang 

merugikan serta meningkatkan keasaman dalam tubuh sehingga menekan 

pembentukan senyawa merugikan oleh bakteri.
10,11 

Sepengetahuan peneliti belum ada peneliti yang meneliti tentang 

pengaruh penggunaan sabun cair yang mengandung daun teh hijau terhadap 

jumlah candida albicans. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

dari penggunaan sabun cair daun teh hijau terhadap jumlah candida albicans.. 

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa daun teh hijau memiliki efek 

menghambat pertumbuhan candida albicans, yang menjadikan penyebab 

keputihan baik fisiologi maupun patologi. 

Puskesmas kota Cirebon menjadi tempat penelitian dikarenakan 

berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan ada beberapa wanita yang 

bertempat tinggal di Cirebon mengalami keputihan yang disebabkan oleh 
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candida albicans. Faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah iklim kota 

Cirebon dan mata pencaharian penduduk setempat. Kota Cirebon disebut 

sebagai kota udang di mana penduduk Cirebon bermata pencaharian sebagai 

nelayan dimana para istri yang menjadi ibu rumah tangga membantu suami 

untuk mengelola hasil nelayan untuk dijual di pasar. Sehingga para wanita 

kurang memperhatikan kebersihan khususnya organ kewanitaan, air yang 

mereka gunakan untuk mandi adalah air yang mengandung garam sehingga 

kurang bagus untuk mandi dan personal hygiene. 

Wilayah kota Cirebon beriklim panas yang sangat rentan terhadap 

keringat yang mempengaruhi kelembapan tubuh seseorang. Khususnya 

kelembapan daerah kewanitaan di mana jamur candida albicans itu mudah 

tumbuh dan berkembang. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengambil 

judul “ Pengaruh penggunaan sabun cair yang mengandung daun teh hijau 

terhadap jumlah candida albicans pada pasien leukorea di Puskesmas kota 

Cirebon”.      

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan persoalan di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah apakah penggunaan sabun cair yang mengandung daun teh hijau dapat 

mengurangi jumlah candida albicans pada pasien leukorea ?. 

Rumusan khusus : 

a. Apakah perbedaan jumlah candida albicans pada pasien leukorea sebelum 

dan setelah perlakuan pada kelompok sabun cair daun teh hijau ?  
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b. Apakah perbedaan jumlah candida albicans pada pasien leukorea sebelum 

dan setelah perlakuan pada kelompok obat metronidazole ?  

c. Adakah pengaruh efektivitas intervensi sabun teh hijau dengan obat 

metronidazole terhadap jumlah candida albicans pada pasien leukorea ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh penggunaan sabun cair yang 

mengandung daun teh hijau terhadap jumlah candida albican pada pasien 

leukorea. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menganalisa perbedaan jumlah candida albicans pada pasien leukorea 

sebelum dan setelah perlakuan pada kelompok sabun cair daun teh hijau 

b. Menganalisis perbedaan jumlah candida albicans pada pasien leukorea 

sebelum dan setelah perlakuan pada kelompok metronidazole  

c. Membuktikan pengaruh intervensi sabun teh hijau dengan obat 

metronidazole terhadap jumlah candida albicans pada pasien leukorea. 

 

3. Manfaat Penelitian 

1. Teori 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan tentang candida albicans pada pasien leukorea. 
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2. Aplikatif 

a. Petugas kesehatan 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi tenaga 

kesehatan dalam ilmu reproduksi tentang pengaruh sabun cair daun teh 

hijau terhadap jumlah candida albican pada pasien leukorea sehingga 

temuan dalam teori ini dapat diaplikasikan dalam pelayanan kesehatan. 

b. Bagi keluarga terutama pasien leukorea 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai terapi yang alami, mudah, terjangkau dan aman dalam 

mengatasi keputihan sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi ibu. 

Daun teh hijau banyak terdapat di Indonesia sehingga keluarga sangat 

mudah memperolehnya. 

c. Masyarakat umum 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam 

mengatasi permasalahan seputar kewanitaan yang sering dialami oleh 

seorang wanita pada umumnya. Dengan menggunakan daun teh hijau 

masyarakat umum tidak perlu mengkhawatirkan mengenai bahaya atau 

dampak selama pemakaian. 

d. Puskesmas 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi tentang sabun 

cair daun teh hijau terhadap jumlah candida albicans sehingga penelitian 

ini diharapkan menjadi referensi pertimbangan kebijakan dalam 

kesehatan reproduksi. 
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4. Penelitian Terdahulu 

Tabel 1.1 Daftar Penelitian Dengan Tema Teh Hijau dan Leukorea 

NO Judul, Nama dan 

Tahun 

Metode Penelitian Hasil 

1. Uji aktivitas 

antimikroba infusum 

teh hijau dan teh 

hitam (camellia 

sinensis (L) kuntze) 

terhadap escherichia 

coli dan candida 

albicans. 

 

 

 

 
 

 

Metode penelitian 

yang dilakukan 

dengan rancangan 

eksperimen 

laboratorium 

Hasil penelitian 

menunjukkan teh 

hijau memiliki nilai 

konsentrasi hambat 

minimun (KHM) 

15% terhadap 

escherichia coli 

setara dengan 0,85% 

tetrasiklin HCL, 

konsentrasi hambat 

minimum 20% 

terhadap candida 

albicans setara 

dengan 0,89% 

nistatin. Teh hijau 

memiliki aktivitas 

antimikroba lebih 

besar dibandingkan 

teh hitam. 

2.  Efek pemberian 

katekin teh hijau pada 

pertumbuhan tumor 

kelenjar susu mencit 

strain GR. 

 

 

 

 

F.A. Gunawijaya, 

R.Gandasentana, K.
 

 

 

Metode penelitian 

yang dilakukan 

dengan rancangan 

eksperimen 

laboratoris. 

Katekin teh hijau 

per oral ternyata 

tidak berpengaruh 

pada penambahan 

berat badan mencit 

dengan dosis sampai 

800 mg/kg BB/hari. 

Katekin teh 400 

mg/kg BB/hari  efek 

hambat tumor 

sebesar 34,29%. 

Dosis 800 mg/kg 

BB/hari efek 

hambat 57,14%. 

3. Efek antifungi 

seduhan teh hijau 

(camellia sinensis L) 

terhadap pertumbuhan 

candida albicans in 

vitro. 

 

Penelitian ini 

menggunakan 

eksperimental 

laboratorik subjek 

penelitian adalah 

sampel klinis candida 

albicans dan diambil 

Seduhan teh hijau 

memiliki efek 

antifungi terhadap 

pertumbuhan 

candida albicans 

secara in vitro. Pada 

konsentrasi 100% 
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dengan cara random. 

Uji regresi linier 

dilanjutkan uji 

korelasi 

didapatkan efek 

antifunginya 

mendekati 

flukonazole. 

4. Aktifitas Antimikroba 

Teh Hijau terhadap 

staphylococcus 

aureus, streptococus 

viridans 

corynebacterium 

dipteriae, candida 

albicans secara in 

vitro. 

Metode penelitian 

yang dilakukan 

dengan rancangan 

eksperimen laboratoris 

 

 

 

 

 

Teh hijau memiliki 

aktifitas antimikroba 

yang berefek 

terhadap bakteri, 

tetapi tidak pada 

jamur. 

5. Uji aktivitas 

antibakteri senyawa 

katekin dari 

(cameliasinensis L. 

Var assamica) 

terhadap bakteri 

micrococcus luteus. 

Metode penelitian 

yang dilakukan 

dengan rancangan 

eksperimen 

laboratorium 

Hasil penelitian 

menunjukkan uji 

antibakteri daun teh 

hijau memberikan 

efektivitas terbaik 

sebagai antibakteri 

micrococcus luteus. 

6. Pengaruh ekstrak teh 

hijau (cameli sinensis) 

terhadap penurunan 

berat badan kadar 

trigliserida dan 

kolesterol total pada 

tikus jantan galur 

wistar. 

 

 

 

 

Metode penelitian 

yang digunakan 

adalah analisis varians 

(Anova) dilanjutkan 

uji jarak berganda 

duncan dengan tingkat 

kemaknaan p < 0,05. 

Hasilnya adalah 

pemberian ekstrak 

teh hijau varietas 

assamica dapat 

menurunkan berat 

badan dan kadar 

trigliserida, tetapi 

tidak menurunkan 

kadar kolesterol 

total pada tikus 

jantan galur wistar. 

7. The effect of (-)- 

epigallocatechin-3-

gallate green tea on 

neotrophil count and 

infected cells by 

candida albicans in a 

murine model of oral 

candidiasis 
 

Metode penelitian 

menggunakan true 

eksperimental 

laboratorium dengan 

post test acak only 

control group dengan 

menggunakan tikus 

jantan wistar  

Hasil penelitian 

menunjukkan 

EGCG teh hijau 

telah meningkatkan 

jumlah neutropil 

secara signifikan 

dan menurunkan sel 

yang terinfeksi oleh 

candida albicans. 

 

8. Prevalence and risk 

faktors assessment of 

candida albicans in 

Penelitian klinis 

vaginal swab and 

analisis 503 pasien 

Hasil penelitian 

menunjukkan 211 

pasien positif 
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tertiary health care 

institutions of 

Pakistan 

 

 

 

 

 
 

dengan leukorea. 

Untuk mengetahui 

prevalence and risk 

faktors. 

 

 

 

 

candida albicans 

dan sisanya candida 

albicans negatif 

mengandung spesies 

non candida 

albicans. Hasil 

menggambarkan 

bahwa pertumbuhan 

candida albicans 

tinggi pada pasien 

yang mempunyai 

riwayat pengobatan 

dengan antibiotic. 

 

9. Daya hambat ekstrak 

teh hijau terhadap 

candida albicans 

rongga mulut 

(inhibition effect of 

green tea extract 

towards oral candida 

albicans). 
 

 

 

 

Metode penelitian 

yang dilakukan 

dengan eksperimen 

laboratorium 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

konsentrasi hambat 

minimum ekstrak 

teh hijau untuk 

menghambat 

pertumbuhan 

candida albicans 

adalah 12,5% dan 

konsentrasi 

bakterisida 

minimum adalah 

25%. Jadi ekstrak 

teh hijau dapat 

menghambat 

pertumbuhan 

candida albicans 

 

10. Ekstrak teh hijau 

sebagai obat terapi 

lokal pada pasien 

periodontitis dengan 

diabetes mellitus 

(green tea extract as a 

local drug therapy on 

periodontitis patients 

with diabetes mellitus) 

 

 

 
 

Metode penelitian 

yang dilakukan adalah 

secara random case 

control study dengan 

50 pasien 

 

 

 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

penurunan yang 

signifikan dalam 

skor GI (gingiva 

index) pengurangan 

PPD (probing 

pocket dept) suatu 

kondisi inflamasi 

kronis disebabkan 

oleh mikroba yang  

mempengaruhi 

periodontium.  
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11. The Incidence and 

Prevalence of Candida 

albicans Infection of 

the urogenital tract of 

females between the 

ages of 18 and 45 

years old: A case 

study of patients 

receiving treatment in 

Ashford and Patrice 

clinic in Port Harcourt 

 

 
 

Metode penelitian 

yang digunakan 

adalah analisis varians 

(Anova) . Studi kasus 

267 pasien. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

insiden dan 

prevalensi infeksi 

candida albicans di 

daerah perkotaan 

cukup tinggi 18,9% 

menunjukkan 

terinfeksi. Pasien 

dengan diabetes, 

kehamilan dan 

pengobatan 

antibiotic terbukti 

memperbanyak 

pertumbuhan jamur. 

 

Melalui tabel 1.1 tersebut diatas dapat diketahui bahwa penelitian ini 

memiliki perbedaan dengan peneliti lain yang sudah ada. Perbedaan tersebut 

antara lain dalam penelitian yang berjudul pengaruh penggunaan sabun cair 

yang mengandung daun teh hijau terhadap jumlah candida albicans pada pasien 

leukorea ini, terletak pada variabel independen. Variabel independen 

menggunakan terapi non farmakologi yaitu daun teh hijau kemudian di kemas 

menjadi sabun cair pembersih organ kewanitaan. Responden yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah langsung ke manusia bukan ke binatang atau secara 

in vitro. Rancangan yang digunakan adalah pre – post test control group design 

yaitu suatu rancangan yang menggunakan perlakuan dua kelompok atau lebih 

kemudian di observasi sebelum dan sesudah implementasi. Waktu perlakuan 

selama dua minggu atau 14 hari. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

pasien yang mengalami leukorea. 
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5. Ruang Lingkup 

1. Ruang lingkup waktu 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Januari 2016 

2. Ruang lingkup tempat 

Penelitian dilaksanakan di puskesmas kota Cirebon dan LABKESDA 

(laboratorium kesehatan daerah) kota Cirebon. 

3. Ruang lingkup materi 

Termasuk dalam Sains Terapan kesehatan, khususnya bidang ilmu 

kebidanan. Materi dibatasi pengaruh sabun cair daun teh hijau terhadap 

jumlah candida albican pada pasien leukorea. 


