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ABSTRAK 

 
Flour albus atau keputihan merupakan sekresi vaginal abnormal pada wanita. Flour Albus dapat 
disebabkan karena penggunaan alat kontrasepsi yang mengandung hormonal dalam pemakaian 
kontrasepsi hormonal, keputihan meningkat 50% dibandingkan dengan wanita yang tidak memakai 
kontrasepsi hormonal.Di Jawa Timur penderita keputihan mencapai 35%. Flour albus yang 
disebabkan karena kontrasepsi oral cairannya berwarna putih susu, gatal, dan cairannya kental. 
Flour albus semakin sering timbul dengan kadar esterogen yang lebih tinggi, hal ini disebabkan 
lactobacillus memecah glikogen menjadi asam laktat, sehingga menyebabkan lingkungan yang 
asam dimana candida albicans tumbuh dengan subur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
Hubungan Penggunaan Kontrasepsi Oral Dengan Kejadian Flour Albus Di Dusun Pungging Krisik 
Desa Balongmasin Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menggunakan desain 
Analitik Correlation dengan pendekatan Cross-sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh Akseptor kontrasepsi oral yang berada di Dusun Pungging Krisik Desa Balongmasin 
Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto yang berjumlah 20 responden, dengan menggunakan 
metode Total Sampling. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Penggunaan Kontrasepsi 
Oral, sedangkan Variabel Dependennya adalah Kejadian Flour Albus kemudian di olah melalui 
tahap editing, coding, scoring dan tabulating. Uji statistik menggunakan Chi Square .Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan penggunaan kontrasepsi oral dengan kejadian 
flour albus (ρ = 0,001). Diharapkan bagi responden lebih menjaga personal hygiene, menambah 
informasi tentang efek samping Kontrasepsi. 
 
Kata kunci : Kontrasepsi oral dan flour albus 
 
PENDAHULUAN 

 
Flour albus atau keputihan 

merupakan sekresi vaginal abnormal pada 
wanita. Keputihan yang disebabkan oleh 
infeksi biasanya disertai dengan rasa gatal di 
dalam vagina dan di sekitar bibir vagina 
bagian luar, kerap pula disertai bau busuk, dan 
menimbulkan rasa nyeri sewaktu berkemih 
atau bersenggama. Flour albus atau keputihan 
dapat  terjadi karena penggunaan kontrasepsi 
oral, atau infeksi akibat jamur biasanya 
disebabkan spesies candida. Cairannya kental, 
berwarna putih susu dan gatal. Vagina 
menjadi kemerahan akibat radang. 
Predisposisinya adalah kehamilan, diabetes 
mellitus, akseptor pil kb. 

Fluor  Albus atau keputihan semakin 
sering timbul dengan kadar estrogen yang 
lebih tinggi, hal ini disebabkan Lactobacillus 
memecah glikogen menjadi asam laktat, 

sehingga menyebabkan lingkungan yang asam 
dimana candida albicans tumbuh dengan 
subur (Hesti,2015). Ada beberapa penyebab 
peningkatan jumlah cairan vagina yang 
fisiologis misalnya, peningkatan jumlah 
hormone pada sekitar masa haid atau saat 
hamil, rangsangan seksual, stress atau 
kelelahan, serta penggunaan obat-obatan atau 
alat kontrasepsi (Shadine, 2012) 

Menurut WHO hampir seluruh wanita 
dan remaja pernah mengalami keputihan 
(flour albus) 60% pada remaja dan 40% pada 
wanita usia subur (WUS). Data penelitian 
tentang kesehatan reproduksi wanita 
menunjukkan 75%  wanita di dunia pasti 
menderita keputihan, paling tidak sekali 
seumur hidup dan 45% diantaranya dapat 
mengalami dua kali atau lebih (Shadine, 
2012). Keputihan dapat disebabkan karena 
penggunaan alat kontrasepsi yang 
mengandung hormonal dalam pemakaian 
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kontrasepsi hormonal, keputihan meningkat 
50% dibandingkan dengan wanita yang tidak 
memakai kontrasepsi hormonal. Di Jawa 
Timur penderita keputihan mencapai 35%.  
Berdasarkan Hasil Studi Pendahuluan di 
Dusun Pungging Krisik Desa Balongmasin 
Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto 
pada tanggal 2 – 3 November 2017 pada 
Akseptor Kontrasepsi Oral sebanyak 10 orang 
yang rata-rata memakai kurang lebih 3 sampai 
5 tahun mengatakan sebagian besar 
mengalami keputihan.  

Flour Albus atau keputihan dapat 
terjadi karena penggunaan kontrasepsi oral. 
Atau infeksi akibat jamur biasanya 
disebabkan spesies candida. Cairannya kental, 
berwarna putih susu dan gatal. 
Predisposisinya adalah kehamilan, diabetes 
mellitus, akseptor pil kb.Flour Albus semakin 
sering timbul dengan kadar esterogen yang 
lebih tinggi, hal ini disebabkan lactobacillus 
memecah glikogen menjadi asam laktat, 
sehingga menyebabkan lingkungan yang asam 
dimana candida albicans tumbuh dengan 
subur (Hesti.2015). Ada beberapa penyebab 
peningkatan jumlah cairan vagina yang 
fisiologis misalnya, peningkatan jumlah 
hormon pada sekitar masa haid atau saat 
hamil, rangsangan seksual, stress atau 
kelelahan, serta penggunaan obat-obatan atau 
alat kontrasepsi (Shadine,2012). Keputihan 
bukan suatu penyakit tersendiri, tetapi dapat 
merupakan gejala dari penyakit lain. 
Penggunaan jenis kontrasepsi  hormonal dapat  
meningkatkan hormone esterogen dan 
progesteron yang dapat mengakibatkan flour 
albus atau keputihan karena kelebihan 
hormon esterogen dan progesterone 
(Shadine,2012). Menurut penelitian Fakhidah 
(2014) bahwa kejadian keputihan dapat 
dipengaruhi oleh lama penggunaan 
kontrasepsi hormonal karena 
ketidakseimbangan hormone dalam tubuh 
wanita. Ketidakstabilan ekosistem pada 
vagina akan menyebabkan keputihan. Karena 
pil akan menggantikan produksi normal 
esterogen dan progesterone oleh ovarium. Pil 
akan menekan hormone ovarium selama 
siklus haid yang normal, sehingga juga 
menekan releasing faktor di otak dan akhirnya 
mencegah ovulasi.  

Keputihan dapat dicegah dengan 
menjaga kebersihan genitalia, memilih 
pakaian dalam yang tepat, menghindarkan 

factor risiko infeksi seperti berganti-ganti 
pasangan seksual, serta pemeriksaan 
ginekologi secara teratur (Shadine.2012). 
Pencegahan keputihan juga dapat dilakukan 
dengan cara upaya pencegahan dini yaitu 
selalu menjaga kebersihan diri, terutama 
kebersihan alat kelamin. Biasakan untuk 
membasuh vagina dengan cara yang benar, 
yaitu dengan gerakan dari depan kebelakang. 
Hindari suasana vagina yang lembab 
berkepanjangan karena pemakaian celana 
dalam yang basah, jarang ganti dan tidak 
menyerap keringat. 

Usahakan menggunakan celana dalam 
yang  terbuat dari bahan katun yang menyerap 
keringat, dll. Untuk pencegahan lain dengan 
cara selalu keringkan bagian vagina sebelum 
berpakaian. Gunakan celana dalam yang 
kering, seandainya basah atau lembab 
usahakan segera mengganti dengan yang 
bersih dan belum dipakai.Pakaian luar juga 
perlu diperhatikan, celana jeans tidak 
dianjurkan karena pori-porinya sangat 
rapat.Pilihlah seperti rok atau celana bahan 
non jeans agar sirkulasi udara di sekitar organ 
intim bergerak leluasa.Ketika haid, sering-
seringlah mengganti pembalut.Gunakan panty 
liner disaat perlu saja, jangan terlalu 
lama.Misalnya saat bepergian keluar rumah 
dan lepaskan sekembalinya anda di rumah 
(Shadine,2012). Dengan demikian akseptor 
kontrasepsi oral, memahami akan pencegahan 
keputihan dan akan melakukan apa yang telah 
disampaikan. Seperti halnya akan selalu 
menjaga personal hygiene, sering-sering 
mengganti pembalut saat haid, mengganti 
celana dalam yang basah dengan yang kering 
dan memilih celana dalam yang berbahan 
katun / celana dalam yang menyerap keringat, 
dan berkonsultasi kebidan setempat atau 
dokter untuk memilihkan kontrasepsi yang 
cocok untuknya.  
 
METODE PENELITIAN 

 
Penelitian ini menggunakan desain. 

Analitik Correlation dengan pendekatan 
Cross-sectional populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh Akseptor kontrasepsi oral yang 
berada di Dusun Pungging Krisik Desa 
Balongmasin Kecamatan Pungging 
Kabupaten Mojokerto pada bulan November – 
Desember 2017. Populasi adalah semua 
akseptor kontrasespsi oral berjumlah 20 
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responden, dengan menggunakan metode 
Total Sampling. Variabel Independen dalam 
penelitian ini adalah Penggunaan Kontrasepsi 
Oral, sedangkan Variabel Dependennya 
adalah Kejadian Flour Albus. Pengolahan  
data melalui tahap editing, coding, scoring 
dan tabulating. Uji statistik menggunakan Chi 
Square. 
 
HASIL PENELITIAN 

 
1. Karakteristik Responden berdasarkan 

Lama Menggunakan Kontrasepsi Oral  
Tabel 1 Distribusi responden berdasarkan 

penggunaan kontrasepsi oral  
Penggunaan 
Kontrasepsi Oral F % 

< 3 tahun 10 50 
> 3 tahun 10 50 
Total 20 100 

Sumber : Data primer Desember 2017 
Dari tabel 1 dapat diketahui setengah 

dari responden berdasarkan penggunaan  
kontrasepsi  oral adalah < 3 tahun sebanyak 
10orang (50%). Dan > 3 tahun sebanyak 10 
orang (50%). 
 
2. Karakteristik Responden berdasarkan 

Kejadian Flour Albus  
Tabel 2 Distribusi responden berdasarkan 

Kejadian Flour Albus  
Kejadian Flour Albus F % 
Fisiologis 7 35 
Patologis 13 65 
Total  20 100 

Sumber : Data primer, Desember 2017 
Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa 

sebagian besar responden berdasarkan dari 
kejadian flour albus patologis sebanyak 13 
orang (65%). 
 
3. Karakteristik Hubungan Penggunaan 

Kontrasepsi Oral dengan Kejadian 
Flour Albus  

Tabel 3 Tabulasi Silang Lama Penggunaan 
Kontrasepsi Oral Dengan Kejadian 
Flour Albus.  

Lama 
Penggunaan 

Kontrasepsi Oral 

Kejadian Flour Albus Total 
Fisiologis Patologis 
F % F % F % 

<3 tahun  7 70 3 30 10 50 
>3 tahun  0 0 10 100 10 50 
Total 7 35 13 65 20 100 

Sumber : Data Primer, Desember 2017  

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui 
bahwa responden yang mengalami flour albus 
patologis dengan lama penggunaan 
kontrasepsi oral < 3 tahun  dari 10 responden 
sebanyak 3 orang (30%). Sedangkan yang > 3 
tahun dari 10 responden  yang mengalami 
flour albus patologis sebanyak 10 orang 
(100%). Jadi total responden sebagian besar 
yang mengalami flour albus patologis 
sebanyak 13 orang (65%).  

Berdasarkan dari hasil uji statistik Chi 
– Square didapatkan hasil signifikansi ρ = 
0,001. Karena signifikansi lebih kecil dari 
taraf nyata (ɑ < 0,05), dengan demikian H0 
ditolak yang artinya ada hubungan 
penggunaan kontrasepsi oral dengan kejadian 
flour albus. 
 
PEMBAHASAN 

 
1. Lama Penggunaan Kontrasepsi Oral Di 

Dusun Pungging Krisik Desa 
Balongmasin Kecamatan Pungging 
Kabupaten Mojokerto. 

   
Berdasarkan tabel 1 Distribusi 

responden berdasarkan penggunaan 
kontrasepsi oral, pada penelitian di temukan 
responden dengan lama penggunaan 
kontrasepsi oral sebagian < 3 tahun sebanyak 
10 orang (50%).Dan sebagian >3 tahun 
sebanyak 10 orang (50%).Terjadinya flour 
albus dalam menggunakan kontrasepsi 
hormonal pil sesuai dengan teori Sulistyawati 
(2013) karena hormon progesterone 
mengubah flora dan pH vagina, sehingga 
jamur mudah tumbuh dan menimbulkan 
keputihan. 

Kontrasepsi hormonal merupakan 
salah satu metode kontrasepsi yang paling 
efektif dan reversible untuk mencegah 
terjadinya konsepsi. Kontrasepsi hormonal 
memiliki efek samping diantaranya : 
Perdarahan atau gangguan haid, tekanan darah 
tinggi, berat badan naik, jerawat, cloasma, 
penurunan produksi air susu, gangguan fungsi 
hati, varises, perubahan libido, candidiasis 
vaginal, pusing (migran), mual dan muntah, 
keputihan (Sulistyawati,2013). 

Gambaran lama penggunaan jenis 
kontrasepsi hormonal, sebagian besar pada 
responden yang menggunakan kontrasepsi 
lebih dari tiga tahun 10 orang (50%), 
sedangkan kurang dari tiga tahun sebanyak 10 
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orang (50%). Hal ini sejalan dengan penelitian 
Anindita dan Martini (2006) dalam 
pengkategorian lama penggunaan jenis 
kontrasepsi dikategorikan menjadi dua 
kelompok lebih dari tiga tahun dan kurang 
dari tiga tahun. Lama penggunaan jenis 
kontrasepsi hormonal dapat meningkatkan 
hormon estrogen dan progesteron yang dapat 
mengakibatkan terjadinya fluor albus atau 
keputihan karena kelebihan hormon estrogen 
dan progesteron (Wiknjosastro,2007).  

Gambaran kejadian keputihan pada 
responden, sebagian besar responden 
mengalami keputihan sebanyak 14 orang 
(70%). Menurut penelitian Fakhidah (2014), 
bahwa kejadian keputihan dapat dipengaruhi 
oleh lama pemakaian kontrasepsi hormonal 
karena ketidakseimbangan hormon dalam 
tubuh wanita. Ketidakstabilan ekosistem pada 
vagina akan menyebabkan keputihan, 
kestabilan ekosistem vagina dapat dipengaruhi 
sekresi (keluarnya lendir dari uterus), status 
hormonal (masa pubertas, kehamilan, 
menopouse), benda asing (IUD, tampon, dan 
obat yang dimasukkan melalui vagina), 
penyakit akibat hubungan seksual, obat-
obatan (kontrasepsi).  

Dari teori diatas dapat disimpulkan 
bahwa terlalu lama menggunakan kontrasepsi 
oral dapat menyebabkan flour albus. 
Dikarenakan ketidakseimbangan hormon 
dalam tubuh wanita. Ketidakstabilan 
ekosistem pada vagina akan menyebabkan 
keputihan, kestabilan ekosistem vagina dapat 
dipengaruhi sekresi, penyakit menular 
seksual, obat-obatan (kontrasepsi). Pada 
penelitian ini ditemukan responden 
berdasarkan usia 24-33 tahun hampir setengah 
yang mengalami flour albus patologis dari 12 
orang sebanyak 5 orang. Sedangkan usia 34-
43 tahun seluruhnya yang mengalami flour 
albus patologis sebanyak 8 orang.  
 
2. Kejadian Flour Albus Di Dusun 

Pungging Krisik Desa Balongmasin 
Kecamatan Pungging Kabupaten 
Mojokerto. 
 

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui 
bahwa sebagian besar responden dari kejadian 
flour albus patologis sebanyak 13 orang 
(65%). Flour albus atau keputihan dapat 
terjadi karena penggunaan kontrasepsi oral, 
atau infeksi akibat jamur biasanya disebabkan 

spesies candida. Cairannya kental, putih susu, 
dan gatal. Vagina menjadi kemerahan akibat 
radang. Predisposisinya adalah kehamilan, 
diabetes mellitus, akseptor pil kb. Flour albus 
sering timbul dengan kadar esterogen yang 
lebih tinggi, hal ini disebabkan Lactobacillus 
memecah glikogen menjadi asam laktat, 
sehingga menyebabkan lingkungan yang asam 
dimana candida albicans tumbuh dengan 
subur. Ada beberapa penyebab peningkatan 
jumlah cairan vagina yang fisiologis misalnya, 
peningkatan jumlah hormon pada sekitar masa 
haid atau saat hamil, rangsangan seksual, 
stress atau kelelahan, serta penggunaan obat-
obatan atau alat kontrasepsi (Shadine.2012). 

Lama penggunaan jenis kontrasepsi 
hormonal dapat meningkatkan hormon 
estrogen dan progesteron yang dapat 
mengakibatkan terjadinya  fluor albus atau 
keputihan karena kelebihan hormon estrogen 
dan progesteron (Wiknjosastro,2007). 

Menurut Khamees 2012, wanita yang 
umum mengalami keputihan pada kelompok 
wanita usia 23-33 tahun. Kandidiasis vaginalis 
merupakan infeksi vagina yang disebabkan 
oleh Candida sp. terutama C. albicans, infeksi 
Candida terjadi karena perubahan kondisi 
vagina, hal ini sama dengan kejadian 
keputihan yang disebabkan oleh suatu kondisi 
dimana cairan yang berlebihan keluar dari 
vagina, penyebabnya jamur candida albicans 
(Shadine, 2012). 

Adapun menurut penelitian Hidayati 
dkk (2010), menyimpulkan bahwa ada 
hubungan antara personal hygiene perineal 
pada wanita usia subur dengan kejadian 
keputihan. Perawatan organ genitalia 
sangatlah penting, karena salah satu faktor 
penyebab terjadinya keputihan adalah 
personal hygiene. Keputihan yang tidak 
diobati akan mengakibatkan infeksi dan 
terjadinya kanker leher rahim (Shadine, 
2012). 

Dalam penelitian Syahlani dkk 
(2013), bahwa penggunaan kontrasepsi 
hormonal pil dapat menyebabkan keputihan 
dikarenakan kadar estrogen dan progesteron 
yang dikandung oleh kontrasepsi hormonal 
tersebut. Terjadinya keputihan dalam 
menggunakan kontrasepsi hormonal pil sesuai 
dengan teori Sulistyawati (2013) karena 
hormon progesterone mengubah flora dan pH 
vagina, sehingga jamur mudah tumbuh dan 
menimbulkan keputihan. 
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Dari teori diatas menunjukkan bahwa 
lebih banyak responden yang mengalami flour 
albus patologis sebanyak 13 orang . Karena di 
dunia wanita pernah mengalami keputihan 
paling tidak sekali seumur hidup. Dari data 
penelitian tentang kesehatan reproduksi 
wanita menunjukkan 75% wanita di dunia 
pasti menderita keputihan, paling tidak sekali 
seumur hidup dan 45% diantaranya dapat 
mengalami dua kali atau lebih.Dari 7 (35%) 
responden yang mengalami flour albus 
fisiologis, dikarenakan mereka menggunakan 
kontrasepsi oral < 3 tahun. 
 
3. Hubungan Penggunaan Kontrasepsi 

Oral Dengan Kejadian Flour Albus Di 
Dusun Pungging Krisik Desa 
Balongmasin Kecamatan Pungging 
Kabupaten Mojokerto. 
 

Berdasarkan tabel 3, penelitian ini 
dapat diketahui bahwa responden yang 
mengalami flour albus patologis dengan lama 
penggunaan kontrasepsi oral < 3 tahun  dari 
10 responden sebanyak 3 orang (30%). 
Sedangkan yang > 3 tahun dari 10 responden  
yang mengalami flour albus patologis 
sebanyak 10 orang (100%). Jadi total 
responden sebagian besar yang mengalami 
flour albus patologis sebanyak 13 orang 
(65%). 

Hal ini sejalan dengan penelitian 
Anindita dan Martini (2006) dalam 
pengkategorian lama penggunaan jenis 
kontrasepsi dikategorikan menjadi dua 
kelompok lebih dari tiga tahun dan kurang 
dari tiga tahun. 

Lama penggunaan jenis kontrasepsi 
hormonal dapat meningkatkan hormon 
esterogen dan progesterone yang dapat 
mengakibatkan terjadinya flour albus atau 
keputihan karena kelebihan hormon esterogen 
dan progesterone (Wiknjosastro,2007). 

Menurut penelitian Fakhidah (2014), 
bahwa kejadian keputihan dapat dipengaruhi 
oleh lama pemakaian kontrasepsi hormonal 
karena ketidakseimbangan hormon dalam 
tubuh wanita.Ketidakstabilan ekosistem pada 
vagina akan menyebabkan keputihan, 
kestabilan ekosistem vagina dapat dipengaruhi 
sekresi (keluarnya lendir dari uterus), status 
hormonal (masa pubertas, kehamilan, 
menopause), benda asing (IUD, tampon, dan 
obat yang dimasukkan melalui vagina), 

Penyakit akibat hubungan seksual, obat-
obatan (Kontrasepsi). 

Dari teori diatas menunjukkan bahwa 
lebih banyak responden yang mengalami flour 
albus patologis sebanyak 13 orang dengan 
lama penggunaan kontrasepsi oral < 3 tahun 
sebanyak 3 orang dan lama penggunaan 
kontrasepsi oral > 3 tahun sebanyak 10 orang. 
Dari hasil uji statistik didapatkan hasil 
signifikansinya ρ = 0,001. Karena 
signifikansinya lebih kecil dari taraf nyata(ɑ < 
0,05), dengan demikian H0 ditolak yang 
bermakna ada hubungan penggunaan 
kontrasepsi oral dengan kejadian flour albus. 
Lama penggunaan kontrasepsi oral dapat 
meningkatkan hormon esterogen dan 
progesterone. Semakin tinggi kadar esterogen 
dalam tubuh wanita dapat menimbulkan 
terjadinya flour albus, hal ini disebabkan 
Lactobacillus memecah glikogen menjadi 
asam laktat, sehingga menyebabkan 
lingkungan yang asam dimana candida 
albicans tumbuh dengan subur. 
 
PENUTUP 

 
1. Kesimpulan 
1) Lama Penggunaan Kontrasepsi Oral Di 

Dusun Pungging Krisik Desa Balongmasin 
Kecamatan Pungging Kabupaten 
Mojokerto setengah dari responden 
berdasarkan penggunaan kontrasepsi oral 
adalah < 3 tahun sebanyak 10 orang 
(50%). Dan > 3 tahun sebanyak 10 orang 
(50%). 

2) Kejadian Flour Albus Di Dusun Pungging 
Krisik Desa Balongmasin Kecamatan 
Pungging Kabupaten Mojokerto sebagian 
besar responden mengalami flour albus 
patologis sebanyak 13 orang (65%).  

3) Ada Hubungan Penggunaan Kontrasepsi 
Oral Dengan Kejadian Flour Albus Di 
Dusun Pungging Krisik Desa Balongmasin 
Kecamatan Pungging Kabupaten 
Mojokerto. Dari hasil analisis uji chi 
square menunjukkan nilai probabilitas 
sebesar 0,001 (p<α) dan hasil uji 
(0.001<0,05). 

 
2. Saran 
1) Bagi Responden 

Kontrasepsi Oral mempunyai 
hubungan yang signifikan dengan kejadian 
flour albus, oleh karena itu bagi akseptor 
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kontrasepsi oral untuk lebih mengetahui efek 
samping kontrasepsi. Dan juga lebih menjaga 
kebersihan daerah kewanitaan, serta 
melakukan pap smear setahun sekali. 
2) Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini hanya meneliti pada 
akseptor kontrasepsi oral di Dusun Pungging 
Krisik Desa Balongmasin Kecamatan 
Pungging Kabupaten Mojokerto, sehingga 
hasil penelitian ini lemah dalam hal 
generalisasi, oleh karena itu bagi peneliti lain 
agar melakukan penelitian pada obyek 
penelitian yang berbeda dan juga faktor yang 
berbeda, sehingga dapat menyempurnakan 
hasil penelitian ini. 
3) Bagi Petugas Kesehatan  

Bagi petugas kesehatan lebih 
meningkatkan kegiatan penyuluhan mengenai 
program keluarga berencana dan pemilihan 
kontrasepsi yang tepat dan aman untuk 
digunakan masyarakat. 
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