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ABSTRACT 

 
Fluor Albus is abnormal vaginal secretion in women caused by infection accompanied by itching in 
the vagina and around the vaginal outer lips, if it’s not handled properly can be fatal ie including 

infertility and early symptoms of cervical cancer. The purpose of this study was to prove the 
difference in the effectiveness of the betel leaf and garlic on Fluor Albus. This study uses Quasi 

Experimental. The design of the study is a Group Two Pre Test and Post Test. Samples are met 
inclusion criteria and gained 30 on the treatment of betel leaves and 28 on the treatment of garlic. 

Carried out for 3 days and then do post-test in both the experimental group using questionnaires 

and observation. The results showed that the betel leaf and garlic are effective in lowering fluoride 
albus with p value <0.05. While the results obtained from the Mann Whitney p value = 0.067 H0 
and H1  rejected, which means there is no significant difference giving betel leaf and garlic in 

lowering Fluor Albus. The results of this study are expected to provide a positive contribution to 
science, especially in obstetrics in terms of reproductive health. 
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PENDAHULUAN 

 

Fluor Albus merupakan permasalahan 

klasik pada kebanyakan kaum wanita. 
Ironisnya kebanyakan wanita tidak 
mengetahui tentang Fluor Albus dan 

menganggap keputihan menjadi hal yang 
biasa. Fluor abus atau keputihan merupakan 

sekresi vaginal abnormal pada wanita yang 

disebabkan karena infeksi yang disertai 

dengan rasa gatal di dalam vagina dan di 
sekitar bibir vagina bagian luar (Sarwono, 

2010). Fluor Albus yang tidak ditangani 

dengan baik dapat berakibat fatal yaitu 
kemandulan dan termasuk gejala awal kanker 

leher rahim. Wanita mempunyai system 

reproduksi yang sensitif terhadap kerusakan 
yang akan berpengaruh terhadap pada fungsi 

reproduksinya dalam memperoleh keturunan 

dimasa yang akan datang. Terutama yang 

rentang terjadinya kerusakan fungsi 
reproduksinya yaitu pada masa remaja 

(Kusmiran, 2011). Tanda dan gejala keputihan 
Gejala fisiologis diantaranya (1) Warna 
bening dan kadang kadang putih kental 

(2)Tidak berbau (3) Dan tidak disertai keluhan 

misalnya gatal, nyeri, dan rasa terbakar. 
Sedangkan gejala tidak normal (patologis) 

antara lain: (1) Jumlahnya banyak dan timbul 
terus menerus, (2) Berubah warna misalnya 

kuning, hijau, abu-abu menyerupai 

susu/yoghurt (3) Disertai adanya keluhan 

seperti gatal, panas, nyeri (4) Berbau apek, 

amis atau berbau busuk. 
Sekitar 1 milyar manusia / setiap 1 

diantara 6 penduduk dunia adalah remaja 

sebanyak 85% diantaranya hidup   
berkembang. Di Indonesia jumlah remaja dan 
kaum muda berkembang sangat cepat antara 

tahun 1990 dan tahun 2000 kelompok umur 

15 -24 jumlahnya meningkat dari 22 juta 
menjadi 43juta atau dari 19% menjadi 21% 

dari total jumlah populasi penduduk Indonesia 
(Kusmiran, 2011). Berdasarkan penelitian 
tahun 2010 menunjukkan bahwa 75% remaja 

di Jawa Timur menderita keputihan dan dari 

75%tersebut 45% mengalami keputihan lebih 

dari dua kali. Remaja umumnya bersifat 
kurang peduli dengan keputihan pada dirinya. 

Padahal seharusnya remaja lebih waspada 
terhadap gejala keputihan. 

Berdasarkan survey pendahuluan 

dengan metode wawancara yang dilakukan 

peneliti pada 16 Februari 2015 di SMA 

Negeri 1 Sukodadi didapatkan dari 10 Remaja 
yang mengalami keputihan 60 %. Dari data di 
atas dapat disimpulkan bahwa kejadian 

keputihan pada remaja masih tinggi. 
Keputihan bisa dicegah dengan personal 

hygiene yang benar hal ini sesuai dengan 

penelitian keputihan dapat menyebabkan 
gangguan pada organ reproduksi diantaranya 



Perbedaan Efektifitas Penggunaan Daun Sirih Dan Bawang Putih Terhadap Fluor Albus 

SURYA 39 Vol. 08, No. 03, Desember 2016 

 

adalah infertilitas hal ini sesuai dengan 

Pernyataan yang diberikan oleh Saifudin 
(2007) bahwa terdapat hubungan yang sangat 

bermakna keputihan dengan kejadian 

infertilitas. 
Keluhan keputihan pada wanita harus 

dianggap serius karena sebabnya sangat 

kompleks dan banyak (Manuaba,2008). 

Menurut Manuaba (2009), faktor-faktor yang 
mempengaruhi keputihan ada 2 yaitu: 1) 

Endogen, 2) Eksogen. Faktor Endogen 

diantaranya adalah pada bayi atau anak yang 
mengalami keputihan karena kelainan pada 
vagina. Sedangkan faktor eksogen diantaranya 

adalah infeksi dan non infeksi. Namun faktor 

penyebab infeksi meliputi bakteri, jamur, 
parasit dan virus. Sedangkan factor penyebab 

non infeksi terdiri dari adanya benda asing 
dalam vagina, daerah kemaluan yang lembab, 
kondisi tubuh (stess), menahan buang air 

kecil,duduk dan jongkok sembarangan di 

tanah,cara cebok yang tidak benar dan kurang 
bersih. 

Dampak keputihan pada remaja dapat 

ber pengaruh terhadap kesuburan bahkan 
dapat menyebabkan kematihan. Gangguan 
kesuburan banyak terjadi akibat yang 

menjalar sampai ke bagian organ reproduksi 

yang lebih atas, yakni ke rahim dan saluran 
telur (Tri Ardayani, 2012). Intervensi yang 

dapat dilakukan untuk membantu mengatasi 
Fluor Albus yaitu secara farmakologi dan non 
farmakologi. Secara non farmakologi yaitu 

penggunaan terapi herbal, beberapa obat 

herbal adalah daun sirih dan bawang putih. 

Daun sirih mengandung Eugenol, tannin, 
fenol, clavicol yang berfungsi sebagai 
pembasmi jamur candida Albicans dan 

antiseptik. Sedangkan bawang putih memiliki 
kandungan antibakteri yang dapat 

menghambat bakteri jamur dan virus. Kedua 

bahan tersebut sangat mudah didapat dan 

sebagai bahan untuk kebutuhan sehari-hari. 
Untuk membuktikan 1) Pengaruh Daun Sirih 

terhadap Fluor Albus 2) Untuk membuktikan 

pengaruh bawang putih terhadap Fluor Albus 
3) Menganalisis perbedaan Efektifitas 

pemberian daun sirih dan bawang putih 

terhadap Fluor Albus 
 

METODE PENELITIAN 

 
Penelitian ini menggunakan Quasi 

Experimental. Rancangan penelitian yang 

digunakan adalah Two Group Pre Test and 

Post Test. Dilakukan pre test pada kedua 
kelompok eksperimen yaitu mengukur 

keputihan kemudian diikuti dengan intervensi 

pada kedua kelompok eksperimen yaitu 
pemberian daun sirih dan bawang putih 
selama 3 hari kemudian dilakukan post test 

pada kedua kelompok eksperimen. Lokasi 

penelitian di SMA Negeri 1 Sukodadi, dan 
lama waktu penelitian adalah 6 bulan dari 

Bulan Mei sampai Oktober 2016. 

Data yang diperoleh berupa data 
primer yaitu mengkaji Fluor Albus Siswi 
kelas X. yang terdiri dari 6 kelas di SMA 

Negeri 1 Sukodadi yang memenuhi kriteria 

inklusi antara lain : 1) Belum menikah 2) 
Mengalami Fluor Albus di luar siklus 

menstruasi selama 3 bulan berturut – turut. 
Kriteria Eksklusi antara lain : 1) Tidak 
bersedia menjadi responden 2) Fluor Albus 

yang terjadi lebih dari 7 hari 3) Menggunakan 

obat untuk megatasi keputihan 4) Mempunyai 
riwayat penyakit ginekologi : Penyakit 

menular seksual, Gonorhoe, Sifilis, dll. 

Selanjutnya untuk siswi yang berada 
pada kelas ganjil diberikan perlakuan dengan 
memberikan rebusan daun sirih sedangkan 

siswi yang berada pada kelas genap diberikan 

perlakuan dengan memberikan jus bawang 
putih. 

Pengumpulan data dilakukan pada 
saat remaja putri mengalami keputihan yang 
terjadi di luar siklus menstruasi. Pengumpulan 

data dilakukan selama 6 Bulan, terdiri dari 6 

kelas dan pembagiannya antara lain : 3 kelas 

ganjil pada kelompok perlakuan rebusan daun 
sirih dan 3 kelas genap pada kelompok 
perlakuan dengan pemberian jus bawang 

putih. Pemberian daun sirih berupa rebusan 
daun sirih dari 10 lembar direbus dengan 250 

cc air dan ditunggu sampai mendidih sampai 

tersisa 100cc air rebusan daun sirih untuk satu 

kali cebok dan diberikan 3 kali dalam sehari 
pada saat mandi selama 3 hari, dan bawang 

putih diberikan dalam bentuk rebusan 4 siung 

bawang putih kemudian disaring dan 
ditambahkan 1 sendok madu diberikan 1 kali 

sehari selama 3 hari . Instrumen yang 

digunakan untuk intervensi Fluor Albus 
adalah Daun Sirih dan bawang putih, 
sedangkan untuk menilai Keputihan dengan 

menggunakan lembar kuesioner dan 

observasi. 
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 Data yang sudah diolah dilakukan 

analisis perbedaan efektifitas daun sirih dan 
bawang putih terhadap Fluor Albus dengan 

menggunakan Uji statistik yaitu uji beda dua 

mean independent-sampels T-test dengan α < 
0,05, maka hipotesis statistik (H0) ditolak dan 
hipotesis penelitian (H1) diterima, yang berarti 

terbukti bahwa ada perbedaan efektifitas daun 

sirih dan bawang putih terhadap Fluor Albus. 
 

HASIL PENELITIAN 

 
Data penelitian ini adalah Fluor Albus 

dengan menggunakan Lembar kuesioner dan 

observasi sebagai hasil dari dua kelompok 

perlakuan dengan pemberian rebusan daun 
sirih dan jus bawang putih. Deskripsi data 
hasil Fluor Albus bisa dilihat dari tabel 

dibawah ini 
Tabel 1 Deskripsi Data Fluor Albus 

Responden sebelum Diberikan Daun 

Sirih 

No Fluor Albus F % 

1 

2 

3 

Tidak ada 

Fisiologis 

Patologis 

0 

14 

16 

0 

46,7 

53,3 

Total 30 100 

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa 

dari 30 Siswi kelas X sebelum diberikan daun 

sirih Lebih dari sebagian yaitu 53,3% 

Mengalami Fluor Albus Patologis dan tidak 
ada satupun yang tidak mengalami Fluor 
Albus 

 
Tabel 2 Deskripsi Data Fluor Albus 

Responden sesudah Diberikan Daun 

Sirih 

No Fluor Albus F % 

1 

2 

3 

Tidak ada 

Fisiologis 

Patologis 

14 

15 

1 

46,7 

50 

3,3 

Total 30 100 
Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa 

dari 30 Siswi kelas X Sesudah Diberikan 

Daun Sirih sebagian yaitu 50%  Mengalami 
Fluor Albus fisiologis dan sebagian kecil 3,3 

% mengalami Fluor Albus patologis 

 
 
 

 

 
 

Tabel 3 Pengaruh Daun Sirih terhadap Fluor 

Albus 
N

o 
Sebelum 

Sesudah 
Jumlah 

Tidak ada Fisiologis Patologis 

1 

2 

3 

Tidak ada 

Fisiologis 

Patologis 

0(0%) 

10(71,4%) 

3(18,8%) 

0(0%) 

4(28,6%) 

11(68,7%) 

0(0%) 

0(0%) 

2(12,5%) 

0(0%) 

14(100%) 

16(100%) 

Total 30(100%) 

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa 

dari 30 Siswi kelas X yang sebelum diberikan 

daun sirih sejumlah 14 siswi yang mengalami 
Fluor Albus Fisiologis Lebih dari sebagian 

atau 71,4% tidak mengalami Fluor Albus, 
Sebagian kecil atau 28,6% tetap mengalami 
Fluor Albus Fisiologi dan tidak ada satu pun 

yang mengalami Fluor Albus Patologis. 

Sedangkan dari 16 sisiwi yang mengalami 

Fluor Albus Patologis Sebagian Kecil atau 
18,8% tidak mengalami Fluor Albus, Lebih 
dari sebagian atau 68,7% mengalami Fluor 

Albus Fisiologis, dan sevagian kecil atau 
12,5% tetap mengalami Fluor Albus 

patologis. 

Dari hasil uji SPSS dengan uji 

menggunakan Uji wilcoxon signed rank 
diperoleh hasil Z = -4,669 p value = 0,00 (p< 

α) artinya H0 ditolak dan H1 diterima,dari sini 

terbukti bahwa daun sirih berpengaruh 
menurunkan tanda gejala Fluor Albus.  

 

Tabel 4 Deskripsi Data Fluor Albus 
Responden sebelum Diberikan 
Bawang Putih 

No Fluor Albus F % 

1 
2 
3 

Tidak ada 
Fisiologis 
Patologis 

0 
16 
12 

0 
57,1 
42,9 

Total 28 100 

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa 
dari 28 Siswi kelas X Lebih dari sebagian 

yaitu 57,1% Mengalami Fluor Albus 
Fisiologis dan tidak ada satupun yang tidak 

mengalami Fluor Albus 
 

Tabel 5 Deskripsi Data Fluor Albus 

Responden sesudah Diberikan 
Bawang Putih 

No Fluor Albus F % 

1 

2 
3 

Tidak ada 

Fisiologis 
Patologis 

10 

14 
4 

35,7 

50 
14,3 

Total 28 100 
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Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa 

dari 28 Siswi kelas X sebagian yaitu 50% 
Mengalami Fluor Albus fisiologis dan 

sebagian kecil 14,3% mengalami Fluor Albus 

patologis. 
 

Tabel 6 Pengaruh Daun Sirih terhadap Fluor 

Albus 
N

o 
Sebelum 

Sesudah 
Jumlah 

Tidak ada Fisiologis Patologis 

1 

2 

3 

Tidak ada 

Fisiologis 

Patologis 

0(0%) 

10(62,5%) 

0(0%) 

0(0%) 

6(37,5%) 

8(66,7%) 

0(0%) 

0(0%) 

4(33,3%) 

0(0%) 

16(100%) 

12(100%) 

Total 28(100%) 

Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa 

dari 28 Siswi kelas X yang sebelum diberikan 

Bawang Putih sejumlah 16 siswi yang 

mengalami Fluor Albus Fisiologis Lebih dari 
sebagian atau 62,5% tidak mengalami Fluor 
Albus, Sebagian kecil atau 37,5% tetap 

mengalami Fluor Albus Fisiologi dan tidak 
ada satu pun yang mengalami Fluor Albus 

Patologis. Sedangkan dari 12 siswi yang 

mengalami Fluor Albus Patologis tidak ada 

satu pun yang tidak mengalami Fluor Albus, 
Lebih dari sebagian atau 66,7% mengalami 

Fluor Albus Fisiologis, dan hampir 

sebagianatau 33,3% tetap mengalami Fluor 
Albus patologis. 

Dari hasil uji SPSS dengan uji 

menggunakan Uji wilcoxon signed rank 
diperoleh hasil Z = -4,243 p value = 0,00 (p< 
α) artinya H0 ditolak dan H1 diterima,dari sini 

terbukti bahwa bawang putih berpengaruh 

terhadap penurunan tanda gejala Fluor Albus. 
 

Tabel 7 Perbedaan Efektifitas Daun Sirih dan 

Bawang Putih terhadap Fluor Albus 

Perlakuan N Mean Rank Z P value 

Daun Sirih 30 32.62  
-1.829 067 

Bawang Putih 28 26.16 

Total 58    

Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa 
dari Uji Mann Whitney diperoleh nilai p value 

= 0,067 artinya H0 diterima dan H1 ditolak 

yang artinya tidak ada perbedaan yang 
signifikan pemberian daun sirih dan bawang 
putih dalam menurunkan Fluor Albus 

keduanya sangat efektif untuk menurunkan 
Fluor Albus namun tidak ada perbedaan yang 

signifikan 

 

 
 

 

PEMBAHASAN 

 

1. Pengaruh Daun Sirih Terhadap Fluor 

Albus 
Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa 

dari 30 Siswi kelas X yang sebelum diberikan 
daun sirih sejumlah 14 siswi yang mengalami 

Fluor Albus Fisiologis Lebih dari sebagian 

atau 71,4% tidak mengalami Fluor Albus, 
Sebagian kecil atau 28,6% tetap mengalami 

Fluor Albus Fisiologi dan tidak ada satu pun 
yang mengalami Fluor Albus Patologis. 

Sedangkan dari 16 sisiwi yang mengalami 
Fluor Albus Patologis Sebagian Kecil atau 

18,8% tidak mengalami Fluor Albus, Lebih 

dari sebagian atau 68,7% mengalami Fluor 
Albus Fisiologis, dan sevagian kecil atau 
12,5% tetap mengalami Fluor Albus 

patologis. 
Dari hasil uji SPSS dengan uji 

menggunakan Uji wilcoxon signed rank 

diperoleh hasil Z = -4,669 p value = 0,00 (p< 

α) artinya H0 ditolak dan H1 diterima,dari sini 
terbukti bahwa daun sirih berpengaruh 

menurunkan tanda gejala Fluor Albus. 

Terdapatnya perbedaan yang 
signifikan Fluor Albus sebelum dan sesudah 

diberikan air rebusan daun sirih terhadap 

penyembuhan keputihan pada remaja putri 
menunjukkan bukti bahwa air rebusan daun 
sirih berfungsi untuk penyembuhan Fluor 

Albus . Sesuai dengan teori Ismawan (2012) 

bahwa pada daun sirih terkandung eugenol 
yang mampu mencegah ejakulasi dini, 

membasmi jamur Candida albicans, dan 
bersifat analgesik (meredakan rasa nyeri). Ada 
juga kandungan tannin pada daunnya yang 

bermanfaat mengurangi sekresi cairan pada 

vagina. Sekresi lender vagina pada remaja 

meningkat seiring dengan peningkatan 
hormone pada masa pubertas karena rata-rata 

usia remaja putrid pada penelitian ini adalah 
15-16 tahun dan rata-rata usia menarche 
terjadi 12-13 tahun sehingga pengaruh 

hormone progesterone terhadap vagina adalah 

sekresi dari lendir vagina yang banyak 

sehingga rentan terjadinya Fluor Albus. 
Hasil penelitian ini sejalan Dina 

(2012) tentang manfaat penggunaan air 

rebusan daun sirih untuk mengobati keputihan 
di Rumah Sakit Haji Drajat, hasilnya 

menunjukkan bahwa 70% wanita sembuh 

karena daun sirih. Adanya kesembuhan pada 
sebagian besar Wanita Usia Subur (WUS) 
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setelah diberikan air rebusan daun sirih merah 

disebabkan adanya eugenol dalam daun sirih 
merah yang mampu membasmi jamur 

Candida albicans. Sesuai dengan teori 

Waskito (2008) bahwa daun sirih merah 
banyak digunakan untuk mengobati berbagai 
macam penyakit, diantaranya untuk 

menurunkan pH vagina dan mengobati 

keputihan. Pada daunnya terkandung eugenol 
yang mampu membasmi jamur Candida 

albicans, dan bersifat analgesic (meredakan 

rasa nyeri). Ada juga kandungan tannin pada 
daunnya yang bermanfaat mengurangi sekresi 
cairan pada vagina. 

Menurut Bahari (2012) menyatakan 

bahwa secara umum, keputihan bisa 
disebabkan oleh beberapa factor yaitu, 

kurangnya perhatian terhadap kebersihan 
organ kewanitaan, membasuh organ 
kewanitaan kearah yang salah, aktivitas fisik 

yang sangat melelahkan, tidak segera 

mengganti pembalut ketika menstruasi, pola 
hidup yang kurang sehat, kondisi kejiwaan 

yang sedang mengalami stres berat, 

menggunakan sabun pembersih untuk 
membersihkan organ kewanitaan secara 
berlebihan, kondisi cuaca khususnya cuaca 

lembab, sering kali berganti-ganti pasangan 

ketika melakukan hubungan seksual, kondisi 
hormon yang tidak seimbang, sering kali 

menggaruk organ kewanitaan dan memakai 
pakaian dalam yang ketat dari bahan sintetis. 
Menurut analisa peneliti setelah dilakukan 

penggunaan air rebusan daun sirih, remaja bur 

merasa senang karena Fluor Albus yang 

dialami mulai berkurang Remaja juga 
mengatakan setelah mencebokan rebusan air 
daun sirih merah, tidak lagi mengeluhkan rasa 

gatal dan tidak nyaman pada daerah 
kewanitaannya, hal ini dikarenakan pada daun 

sirih merah terkandung eugenol yang mampu 

membasmi jamur Candida albicans, dan 

bersifat analgesic meredakan rasa nyeri). Ada 
juga kandungan tannin pada daunnya yang 

bermanfaat mengurangi sekresi. 

 

2. Pengaruh Bawang Putih Terhadap 

Fluor Albus 
Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa 

dari 28 Siswi kelas X yang sebelum diberikan 
Bawang Putih sejumlah 16 siswi yang 

mengalami Fluor Albus Fisiologis Lebih dari 

sebagian atau 62,5% tidak mengalami Fluor 
Albus, Sebagian kecil atau 37,5% tetap 

mengalami Fluor Albus Fisiologi dan tidak 

ada satu pun yang mengalami Fluor Albus 
Patologis. Sedangkan dari 12 siswi yang 

mengalami Fluor Albus Patologis tidak ada 

satu pun yang tidak mengalami Fluor Albus, 
Lebih dari sebagian atau 66,7% mengalami 
Fluor Albus Fisiologis, dan hamper sebagian 

atau 33,3% tetap mengalami Fluor Albus 

patologis. 
Dari hasil uji SPSS dengan uji 

menggunakan Uji Wilcoxon signed rank 

diperoleh hasil Z = -4,243 p value = 0,00 (p< 
α) artinya H0 ditolak dan H1 diterima,dari sini 
terbukti bahwa bawang putih berpengaruh 

terhadap penurunan tanda gejala Fluor Albus. 

Bawang putih mengandung Minyak atsiri 
yang mempunyai kemampuan sebagai 

antibakteri dan antiseptik, sementara itu zat 
yang berperan memberikan aroma bawang 
putih yang khas adalah alisin, karena alisin 

mengandung sulfur dengan struktur tidak 

jenuh dan dalam beberapa detik saja terurai 
menjadi senyawa dialilsulfida. Sulfur yang 

terkadung dalam bawang putih berfungsi 

sebagai antifungus yang berfungi sebagai anti 
jamur ( Purwaningsih, 2010). 

Flour Albus merupakan cairan yang 

kadang-kadang berupa mukus yang 

mengandung banyak epitel dengan leukosit 
yang jarang. Dalam keadaan normal, organ 

vagina memproduksi cairan yang berwarna 
bening, tidak berbau, tidak berwarna dan 
jumlah tidak berlebih. (Sarwono, 2010). 

Sedangkan gejala flour albus patologis 

diantaranya 1). Cairan dari vagina keruh dan 

kental, 2). Warna kekuningan, keabu-abuan, 
atau kehijua-hijauan, 3). Berbau busuk, anyir, 
amis, terasa gatal, 4). Jumlah cairan banyak. 

Banyak cara untuk mengatasi sakit ini, salah 
satunya cara mengurangi flour albus patologis 

yaitu pemberian jus bawang putih yang 

ditambahkan madu untuk mengurangi Fluor 

Albus. Penyebab Fluor Albus 91,6 % adalah 
jamur candida albicans (Manuaba, 2009), 

bawang putih mengandung Sulfur yang 

terkadung dalam bawang putih berfungsi 
sebagai antifungus yang berfungi sebagai anti 

jamur (Purwaningsih, 2010). 

 

3. Perbedaan Efektifitas Daun Sirih dan 

Bawang Putih terhadap Fluor Albus 
Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa 

dari Uji Mann Whitney diperoleh nilai p value 
= 0,067 artinya H0 diterima dan H1 ditolak 
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yang artinya tidak ada perbedaan yang 

signifikan pemberian daun sirih dan bawang 
putih dalam menurunkan Fluor Albus 

keduanya sangat efektif untuk menurunkan 

Fluor Albus namun tidak ada perbedaan yang 
signifikan. Hasil diatas menunjukkan bahwa 
daun sirih dan bawang putih sama-sama 

efektif dalam menurunkan Fluor Albus Daun 

sirih mengandung Eugenol, tannin, fenol, 
clavicol yang berfungsi sebagai pembasmi 

jamur candida Albicans dan antiseptik. 

Sedangkan bawang putih mengandung 
minyak atsiri yang mempunyai khasiat 
sebagai anti bakteri dan antiseptik. Keduanya 

merupakan antiseptik yang bisa digunakan 

untuk mengatasi Fluor Albus. Cara pemberian 
yang berbeda antara daun sirih dan bawang 

putih tidak mempengaruhi karena memang 
untuk daun sirih lebih aman kalau dibuat 
cebok sedangkan untuk bawang putih bisa 

dibuat minuman atau bisa ditempelkan di 

vagina. 
Khasiat daun sirih dalam 

menyembuhkan keputihan pernah diuji secara 

klinis. Ini diungkapkan oleh Amir Syarif dari 
Bagian Farmakologi Universitas Indonesia. 
Beliau mengatakan bahwa daun sirih punya 

khasiat yang lebih bermakna dibandingkan 

dengan plasebo. Pengujian melibatkan 40 
pasien penderita keputihan yang tidak sedang 

hamil, menderita diabetes melitus, ataupun 
penyakit hati dan ginjal. Dua puluh di 
antaranya mendapatkan daun sirih, sedang 

sisanya diberi plasebo. Baik daun sirih 

maupun plasebo itu diberikan pada vagina 

sebelum pasien tidur selama tujuh hari. Dari 
40 pasien tersebut, 22 orang mendapat 
pemeriksaan ulang, masing-masing 11 

mendapat placebo dan daun sirih. Hasil 
pengujian ini membuktikan sekitar 90,9 

persen pasien yang mendapat daun sirih 

dinyatakan sembuh, sedangkan pada 

kelompok yang diberi plasebo hanya 54,5 
persen saja. Sedangkan untuk bawang putih 

sudah dibuat ekstrak bawang putih untuk 

menyembuhkan berbagai keluhan reproduksi 
salah satunya yaitu Fluor Albus. 

 

KESIMPULAN 

 

1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, 

pembahasan, dan tujuan penelitian, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1) Daun sirih terbukti efektif dalam 

mengatasi Fluor Albus 
2) Bawang putih terbukti berpengaruh dalam 

mengatasi Fluor Albus 

3) Dari hasil uji beda diperoleh nilai p value 
= (p>α ), artinya tidak ada perbedaan yang 
signifikan pemberian daun sirih dan 

bawang putih untuk mengatasi Fluor 

Albus. 
 

2. Saran 
1) Bagi Profesi Kebidanan 

a. Diharapkan lebih meningkatkan 
pendidikan kesehatan tentang alternatif 

terapi yang bisa diberikan kepada 

pasien dengan Fluor Albus. 
b. Diharapkan memberikan 

pengembangan rencana asuhan pada 
remaja mengenai kesehatan reproduksi 
bagi profesi kebidanan dalam 

memberikan asuhan pada remaja 

dengan Fluor Albus. 
2) Bagi Responden 

Hasil penelitian ini dapat 

meningkatkan pemahaman cara mengatasi 
Fluor Albus dan manfaat daun sirih dan 
bawang putih sehingga dapat diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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