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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Pengaruh Penggunaan Sabun Cair Yang 

Mengandung Daun Teh Hijau Terhadap Jumlah Candida Albicans Pada 

Pasien Leukorea di Puskesmas Kota Cirebon”. 

1. Karakteristik umur, pendidikan, pekerjaan, kebersihan dan kepatuhan pada 

kelompok intervensi dan kelompok kontrol memiliki varian yang hampir 

sama. Responden terbanyak dalam rentang umur 36 – 45 tahun, sebagian 

besar berpendidikan SMA, dengan pekerjaan hampir seluruhnya sebagai 

ibu rumah tangga, sebagian besar pengetahuan tentang kebersihan kurang 

dan untuk kepatuhan dalam melaksanakan intervensi yang diberikan 

sebagian besar patuh. 

2. Terdapat perbedaan jumlah candida albicans sebelum dan setelah 

penggunaan sabun cair daun teh hijau yaitu mean atau rerata 3756,25 dan 

238,75. 

3. Terdapat perbedaan jumlah candida albicans sebelum dan setelah 

diberikan obat metronidazole yaitu mean atau rerata 6899 dan 6241,31. 

4. Penggunaan sabun cair daun teh hijau lebih berpengaruh dibandingkan 

dengan obat metronidazole terhada p jumlah candida albicans pada pasien 
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leukorea yaitu nilai p = 0,000 < 0,005 untuk kelompok sabun cair daun 

teh hijau dan nilai p = 0,001 < 0,05 untuk kelompok metronidazole. 

 

B. Saran 

1. Bagi Pelayanan Kesehatan dan tenaga kesehatan 

Hasil penelitian ini dapat dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalm 

memberikan pelayanan kebidanan kepada pasien leukorea dengan 

masalah keputihan melalui pendekatan holistik dan non farmakologis 

yang alami, mudah dan minimal efek samping. 

2. Bagi keluarga terutama pasien leukorea  

Ibu dengan keputihan dapat memanfaatkan daun teh hijau sebagai 

alternatif terapi yang alami, mudah, terjangkau dan aman serta efektif 

dalam mengatasi keputihan yang disebabkan oleh candida albicans. 

3. Masyarakat umum 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi yang berguna untuk 

mengatasi masalah keputihan sehingga dapat membantu memberikan rasa 

nyaman bagi ibu dengan keputihan. 

4. Puskesmas 

Berdasarakan hasil penelitian yang telah dilakukan di Puskesmas bahwa 

daun teh hijau merupakan jenis terapi non farmakologi yang efektif 

diberikan kepada ibu dengan keputihan. 
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5. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau 

informasi untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan penerapan 

terapi non farmakologi untuk menangani masalah keputihan. 

 

 

 

 


