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Abstract 

 

Nowadays more and more people begin to know and use Complementary-Alternative Medicine (CAM) as 

one option to improve their health. CAM is a non-conventional treatment that includes promotive, 
preventive, curative, and rehabilitative. It is not only in developing country like Indonesia, but also in 

developed countries can be found the increasing use of CAM. For the examples are the escalation by 48% 

in Australia, 70% in Canada, 42% in America, 38% in Belgium, and 75% in France. Various scientific 
studies about CAM’s benefit made more women use CAM to improve their reproductive health. Based on 

the previous studies, authors did the literature review and it could be concluded that CAM effective in 

overcome several reproductive problems, for examples: vaginal wet mount, missed period, pain during 
menstruation, menopause, increasing the fertility, breast cancer, as well as care period of pregnancy and 

childbirth. The potential of CAM towards improving woman reproductive health is discussed in-depth 

within this paper. From the literature review, it can be summarized that it is very important to preserve 

CAM because the potencies in improving reproductive health of Indonesian women.   
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Abstrak  

 

Dewasa ini semakin banyak masyarakat yang mulai mengenal dan menggunakan Pengobatan 

Komplementer-Alternatif (PKA) sebagai salah satu pilihan untuk meningkatkan kesehatan mereka. PKA 
adalah pengobatan non-konvensional yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 

Tidak hanya di negara berkembang seperti di Indonesia saja, di beberapa negara maju juga dapat ditemui 

peningkatan penggunaan PKA. Hal tersebut misalnya peningkatan sebesar 48% di Australia, 70% di 
Kanada, 42% di Amerika, 38% di Belgium, dan 75% di Perancis. Berbagai penelitian ilmiah tentang 

manfaat PKA membuat semakin banyak wanita memilih PKA untuk meningkatkan kesehatan reproduksi 

mereka. Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis melakukan tinjauan pustaka dan dapat disimpulkan 
bahwa PKA efektif dalam mengatasi beberapa masalah kewanitaan, antara lain: keputihan, terlambat 

datang bulan, rasa nyeri pada saat datang bulan, menopause, meningkatkan kesuburan wanita, kanker 

payudara, serta perawatan pada masa kehamilan dan melahirkan. Dalam artikel ini akan dibahas secara 

mendalam potensi PKA dalam meningkatkan kesehatan reproduksi wanita tersebut. Sebagai penutup 
dapat disimpulkan bahwa sangat penting untuk melestarikan PKA karena potensinya dalam meningkatkan 

kesehatan reproduksi wanita Indonesia. 

 
Kata kunci: pengobatan komplementer-alternatif, kesehatan reproduksi wanita, psikologi kesehatan  
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Dewasa ini pengobatan komplementer alternatif (PKA) semakin banyak diminati oleh 
masyarakat, sebagai salah satu alternatif meningkatkan kesehatan mereka. Berdasarkan hasil Survei 

Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) salah satu jenis pengobatan non konvesional yang sangat besar 

penggunaannya dalam masyarakat adalah pengobatan komplementer–alternatif yang meningkat dari 
tahun ke tahun (digunakan oleh 40% penduduk Indonesia). Tidak hanya di Indonesia saja, peningkatan 

penggunaan PKA juga terjadi di beberapa negara, seperti di Australia sebesar 48%, di Kanada sebesar 

70%, di Amerka sebesar 42%, di Belgium sebesar 38%, dan di Perancis sebesar 75% (WHO, 2002).  

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pengobatan tersebut Kementrian Kesehatan telah 
menerbitkan  Keputusan Menteri Kesehatan No. 1076/Menkes/SK/2003 tentang pengobatan tradisional 

dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 1109/Menkes/PER/IX/2007 tentang penyelenggaraan pengobatan 

komplementer–alternatif di fasilitas kesehatan pelayanan kesehatan, jenis pengobatan, tenaga pelaksana 
termasuk tenaga asing. Dalam peraturan perundangan tersebut PKA adalah pengobatan non konvensional 

yang ditunjukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, 

kuratif, dan rehabilitatif.  

Terkait dengan banyaknya isu kesehatan reproduksi wanita, banyak wanita yang memilih PKA 
untuk menyelesaikan masalahnya terhadap kesehatan reproduksinya. Tingginya prevalensi 

ketidaknyamanan psikologi dan masalah pencernaan pada wanita di Taiwan mengakibatkan banyak 

wanita berobat ke rumah sakit dan rata-rata memilih Chinese Herbal Medicine (CHM) sebagai pilihan 
pengobatan mereka (Chen, dkk., 2014). Negara Taiwan cukup mendukung penyelenggaraan PKA. Hal ini 

terlihat ketika masyarakat memilih PKA sebagai sumber pengobatan mereka, pemerintah dan lembaga 

asuransi di Taiwan bersedia membayar klaim biaya pengobatan pasien tersebut. (Chen, dkk., 2014).  
Smith, dkk. (2014) menuliskan bahwa di Australia dan New Zealand, para pasien memilih PKA untuk 

menyelesaikan isu-isu terkait dengan kesehatan reproduksi mereka.  

Menurut Smith, dkk. (2014) ada tiga bidang kesehatan reproduksi yang umumnya diobati 

menggunakan akupuntur, yaitu kesehatan ginekologi (96%), kondisi kehamilan (91%), dan kesuburan 
(90%). Kondisi ginekologi yang paling umum dirawat adalah sindrom pramenstruasi, menopause, dan 

dismenore primer. Smith, Bateson, dan Weisberg (2013) menuliskan bahwa di Sydney–Australia PKA 

dan pengobatan herbal menjadi salah satu pilihan untuk merancangkan kehamilan. Yuliandari (2006) 
melakukan penelitian di Madura dan terbukti bahwa lebih dari separuh populasi responden wanita 

(62,92%) mengkonsumsi jamu tradisional untuk menjaga kesehatan reproduksi mereka dengan frekuensi 

cukup rutin. Beberapa isu yang terkait dengan kesehatan reproduksi wanita adalah terlambat datang 
bulan, rasa nyeri pada saat datang bulan, menopause, meningkatkan kesuburan wanita, kanker payudara, 

serta perawatan pada masa kehamilan, dan melahirkan. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa isu 

kesehatan reproduksi wanita yang dapat ditolong menggunakan PKA. 

 
1. Keputihan.  

Keputihan (flour albus) adalah cairan yang berlebihan yang keluar dari vagina, bersifat fisiologis 

(dalam keadaan normal) tetapi bisa juga bersifat patologis (karena penyakit). Keputihan tidak 
mengenal batasan usia, berapa pun usia seorang wanita dapat terkena keputihan (Suhandi, 2009). 

Moctar (1986) mengungkapkan penyebab keputihan fisiologis karena adanya perubahan siklus 

hormonal, seperti sebelum pubertas, stres psikologi, sebelum dan sesudah datang bulan, kehamilan, 

saat menggunakan kontrasepsi hormonal, atau saat menopause.  
 Dalam penelitiannya pada suku Dayak Tunjung di Kalimantan Timur Setyowati (2010) 

mengatakan ada empat tumbuhan tradisional yang dapat digunakan untuk mengobati keputihan. 

Tumbuhan tersebut adalah Areca catechu (nama Indonesia: pinang). Cara pemakaiannya adalah 
dengan merebus 5-10 gram kemudian airnya diminum. Sedangkan untuk pemakaian luar, bijinya 

cukup direbus dan airnya digunakan untuk mencuci daerah kewanitaan. Tumbuhan berikutnya yang 

berfungsi untuk mengobati keputihan adalah akar dari tumbuhan yang bernama lantana camara 
(nama dari bahasa Dayak: singkir). Tumbuhan ketiga yang dapat digunakan adalah pluchea indica 

(nama dari bahasa Dayak: luntas). Bagian tanaman yang digunakan adalah daun, dengan cara direbus 

kemudian air hasil rebusan daun tersebut diminum. Di Indonesia tanaman ini tumbuh di tempat yang 

terkena sinar matahari panas dan tumbuh pada ketinggian 800 meter di atas permukaan air laut. 
Tumbuhan keempat yang berfungsi untuk mengatasi keputihan adalah urena lobata (nama dari 

bahasa Dayak: celopai) bagian tanaman yang digunakan adalah akar. Cara mengonsumsi dengan 

merebus akar tersebut kemudian meminum airnya. 



The 1
st
 PIKSI INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE AND SCIENCE 

POLITEKNIK PIKSI GANESHA 

18-19 NOVEMBER 2014, BANDUNG 

 

4 

 Handayani, dkk. (1998) melakukan penelitian pada inventaris jamu Madura yang dimanfaatkan 
untuk perawatan kesehatan reproduksi wanita. Hasil dari penelitian tersebut, terdapat satu jamu yang 

berfungsi untuk menangani keputihan. Nama jamu tersebut adalah jamu keputihan (nama lainnya 

adalah jamu delima putih, jamu sepet wangi/harum, dan jamu galian putri). Selain untuk mengatasi 
keputihan, jamu tersebut juga dapat menghilangkan segala bau yang timbul di badan. Cara 

mengkonsumsi jamu tersebut adalah diminum setiap hari ketika ada keluhan, sedangkan untuk 

pencegahan tidak perlu diminum setiap hari. Bahan-bahan yang terkandung dalam jamu tersebut 

adalah bahan kulit buah delima/delima putih, daun sirih, dan kayu rapat.  
 

2. Terlambat datang bulan.  

 Keterlambatan datang bulan sering menimbulkan kecemasan pada wanita karena khawatir akan 
memengaruhi kesuburannya (Asmarani, 2010). Setyowati (2010) melakukan penelitian terhadap suku 

Dayak Tunjung di Kalimantan Timur terhadap tumbuhan yang bisa digunakan untuk mengatasi 

terlambat datang bulan. Tumbuhan yang pertama adalah Areca Cathecu (nama Indonesia: pinang). 

Bagian tumbuhan yang digunakan adalah bijinya. Cara mengonsumsinya adalah merebus 5-10 gram 
biji kemudian air hasil rebusan biji tersebut diminum. Blumea balsamifera (nama Indonesia: 

sembung) juga merupakan tumbuhan yang berfungsi mengatasi terlambat datang bulan. Bagian 

tumbuhan yang digunakan adalah daun. Cara mengonsumsinya dengan merebus daun sembung dalam 
panci yang tertutup, supaya minyak asirinya tidak menguap. Tumbuhan yang ketiga adalah Leucaena 

Leucocephala (nama Indonesia: petai cina). Bagian tumbuhan yang digunakan adalah bijinya. 

Handayani, dkk. (1998) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa ada jamu tradisional Madura 
yang bisa digunakan untuk terlambat datang bulan. Jamu seduh mengandung tumbuhan yang bersifat 

panas, yaitu jahe dan cabe jamu. Cara mengonsumsinya diminum selama 1 minggu sebelum tangal 

datang bulan sebagaimana biasanya. 

3. Rasa nyeri pada saat datang bulan.  
 Premenstrual syndrome (PMS) adalah rasa nyeri yang terjadi pada saat atau sebelum datang 

bulan. PMS biasanya terjadi pada wanita usia produktif. Biasanya mengakibatkan ketidaknyaman 

pada fisik, keadaan psikologis, dan perilaku para wanita. Bagi beberapa wanita hal ini bisa 
mengganggu aktifitas sehari-hari (Chen, 2014). Dalam penelitiannya, Chen, dkk. (2014) 

mengidentifikasi pengobatan herbal Cina yang dapat digunakan untuk mengatasi nyeri pada saat 

datang bulan. Obat tersebut adalah Jia-Wei-Xiao-Yao-San (JWYS). JWYS mengandung anxolytic 
(anti kecemasan) dan anti depresi. Keberhasilan JWYS untuk mengatasi PMS memiliki prevalensi 

tertinggi (37,5% dari semua resep). Setyowati (2010) dalam penelitiannya terhadap suku Dayak 

Tanjung di Kalimantan Timur menyatakan ada dua macam tumbuhan yang dapat digunakan untuk 

mengatasi PMS. Tumbuhan yang pertama adalah Blumea Balsamifera (nama Indonesia: sembung). 
Bagian tumbuhan yang digunakan adalah daunnya dengan cara mengonsumsi adalah dengan 

meminum air rebusan daun tersebut. Ketika merebus daun tersebut harus dalam panci tertutup agar 

minyak asirinya tidak menguap. Tumbuhan yang kedua adalah Pluchea Indica (nama bahasa Dayak: 
luntas). Cara mengonsumsinya adalah dengan meminum air rebusan daun tumbuhan tersebut. Jang, 

Kim, dan Choi (2012) meneliti bahwa pengobatan akupuntur dapat mengatasi premenstrual 

syndrome.   

4. Menopause.  
 Menurut WHO (2012) menopause adalah berhentinya siklus menstruasi selamanya pada wanita 

sebagai akibat hilangnya aktivitas folikel ovarium. Scheid (2010) menuliskan bahwa Traditional East 

Asian Medicine (TEAM) dapat mengatasi keluhan menopause. Pengobatan yang termasuk dalam 
TEAM adalah obat tradisional Cina, Kampo (obat tradisioanl dari Jepang), dan obat tradisional 

Korea. Innes, Selfe, dan Visnu (2010) mengatakan bahwa terapi badan dan pikiran seperti yoga, 

program meditasi, tai chi, relaksi otot, teknik bernafas dasar, relaksasi dan terapi musik dengan 
frekuensi rendah dapat mengatasi keluhan menopause. Teknik pengobatan akupuntur juga merupakan 

salah satu pilihan yang digunakan untuk mengatasi keluhan menopause (Borud & White, 2010). 

Venzke, dkk. (2010) melakukan eksperimen pengobatan akupuntur pada wanita menopause. Hasil 

eksperimen menunjukan akupuntur dapat mengatasi hot flashes. Hot flashes dikategorikan sebagai 
vasomotor symptoms (VMS) yang dirasakan berupa rasa panas, berkeringat, dan jantung berdebar 

yang biasanya dialami di dada dan wajah (Kalbe Medical, 2014). 
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 Ngowsiri, dkk. (2014) meneliti bahwa Rusie Duton (senam tadisional dari Thailand) dapat 
mengatasi keluhan menopause. Senam ini terdiri dari tiga gerakan yang dijalankan selama 13 minggu. 

Minggu pertama para peserta diberikan penjelasan mengenai senam tersebut serta berlatih nafas 

dengan benar (mengirup udara dalam empat hitungan, menahan nafas dalam tiga hitungan, dan 
melepaskan nafas dalam enam hitungan), peregangan otot leher, pundak, punggung, dan kaki. Pada 

minggu ke dua hingga ke tiga belas para peserta mempraktikan senam selama tiga kali dalam 

seminggu (dua kali dilakukan di tempat senam, satu kali dilakukan di rumah). Gerakan pertama yang 

dilakukan adalah posisi berdiri dengan kaki menyebar. Jari dan telapak tangan ditarik keluar dan 
angkat lengan setinggi bahu (kemudian bernafas dengan hitungan yang benar). Berikutnya gerakan 

lengan ke kanan, ke tengah, dan ke kiri. Gerakan kedua posisi kaki kiri di depan kaki kanan, 

kemudian tangan kiri diletakan di paha kiri, dan tangan kanan di pinggang kanan. Perlahan-lahan 
tekuk kaki kiri ke depan, lutut kanan tetap dalam kondisi lurus dan tumit mulai terbuka, tekan lengan 

kiri lurus di atas lutut kiri dan tekan tangan kanan di pinggang (kemudian bernafas dengan hitungan 

tepat). Gerakan ketiga, letakan kaki kiri di depan kaki kanan kemudian lenturkan siku kiri dan angkat 

setinggi bahu, taruh tangan kanan di pinggang. Perlahan-lahan tekuk kaki kiri ke depan, lutut kanan 
tetap dalam kondisi lurus dan posisi tumit mendekati lantai, bahu kiri ditarik ke arah belakang, wajah 

dan tubuh diputar ke arah kanan kemudian tangan kanan tetap di pinggang (kemudian bernafas 

dengan hitungan yang benar). 
5. Meningkatkan kesuburan wanita.  

 Handayani, dkk. (1998) meneliti jamu yang biasa digunakan masyarakat Madura, terdapat jamu 

untuk meningkatkan kesuburan wanita yaitu jamu subur kandungan. Cara mengonsumsinya adalah 
jamu diminum setiap hari setelah menstruasi datang selama satu bulan. Selanjutnya untuk perawatan 

diminum 2-3 kali seminggu. Komposisi jamu tersebut mengandung tumbuhan yang bersifat dingin 

agar kandungan menjadi lebih kuat. Bahan utamanya adalah kunyit dan daun trawas, diminum 

dengan menambahkan madu dan kuning telor ayam kampung.  Wu, dkk. (2014) menuliskan bahwa 
pengobatan herbal Cina dapat membantu meningkatkan kesuburan wanita dengan usia di bawah 40 

tahun yang mengalami gejala premature ovarian failure (gejala tersebut meliputi selama empat bulan 

mengalami perimenopause, kekeringan vagina, sakit pinggang dan lutut, serta gangguan hasrat 
seksual.  

6. Kanker payudara.  

 Kanker payudara merupakan kanker yang paling umum dialami oleh wanita (Pinto & Azambuja, 
2011). Tingkat kelangsungan hidup bervariasi di seluruh dunia, dengan perkiraan 82% hidup 10 tahun 

setelah didiagnosis di negara maju (Amerika, Eropa, dan Jepang), sekitar 60% di Negara 

berpenghasilan menengah dan ke bawah, dan 40% di Negara berpenghasilan rendah (Pinto & 

Azambuja, 2011). Pinto dan Azambuja (2011) mengatakan pengobatan kanker yang lama dan 
panjang membawa dampak buruk bagi para pasien, yaitu kelelahan, insomnia, depresi, disfungsi 

kognitif, ketidaksuburan dan simtom menopause. Setelah melakukan penelitian, Pinto dan Azambuja 

(2011) menuliskan beberapa PKA yang bisa mengatasi masalah tersebut, yaitu pendidikan grup 
intervensi, pelatihan stres dan relaksasi, akupuntur, yoga, dukungan kelompok, cognitive behavioral 

therapy (CBT), serta konseling.  

7. Perawatan pada masa kehamilan, dan melahirkan.  

 Smith (2014) meneliti tentang penggunaan akupuntur terhadap perawatan masa kehamilan di 
Australia dan New Zealand. Akupuntur adalah salah satu metode pengobatan tradisional dari Cina. 

Teknik akupuntur menggunakan jarum-jarum yang sangat tajam dan ditusukan pada titik-titik tertentu 

di tubuh seseorang yang akan menstimulasi tubuh untuk memberikan enegi yang bermanfaat dalam 
mengatasi berbagai penyakit (Graha, 2010). Perlakuan yang dilakukan para akupunturis memberikan 

dampak yang baik pada ibu hamil, seperti mengobati rasa mual, sakit punggung atau panggul, dan 

persiapan melahirkan pada Ibu (Smith, 2014). Teknik pengobatan akupuntur ini memiliki 
keberhasilan sebesar 90% untuk mengobati rasa mual, 89% untuk sakit pungung atau panggul, dan 

85% untuk persiapan kelahiran (Smith, 2014).  Smith (2014) juga menuliskan di Australia dan New 

Zealand terdapat teknik cupping (dalam bahasa Indonesia: cop) juga dijadikan salah satu pilihan 

perawatan. Cupping adalah metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah yang mengandung 
toksin dari dalam tubuh manusia. Cara melakukannya adalah dengan pemvakuman kulit sehingga 

bisa keluar darah darinya (Smith, 2014). Smith, 2014 menuliskan bahwa cupping dapat mengatasi 
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sakit panggul dan pinggang, depresi setelah melahirkan, dan sakit kepala saat kehamilan. Signifikansi 
keberhasilan metode ini adalah 95%.  

 Dalam penelitiannya terhadap masyarakat Madura, Haryanti, dkk. (1998) menemukan jamu yang 

digunakan untuk perawatan kehamilan. Jamu ini berfungsi untuk merawat kehamilan bagi ibu 
maupun janin. Sesuai dengan umur kehamilan, jamu ini dibagi dua macam. Bagi usia kehamilan di 

bawah tujuh bulan jamu yang diminum adalah anton-anton muda, sedangkan bagi kehamilan di atas 

tujuh bulan jamu yang diminum adalah anton-anton tua. Komposisi jamu ini terdiri dari 30 macam 

jenis tumbuhan, ditambah dengan dedaunan dan empon-empon. Perbedaan dari kedua jenis jamu ini 
adalah jumlah bahan yang dimasukkan. Pada anton-anton muda, majaan jumlahnya lebih sedikit 

tetapi lebih banyak kunir, temulawak, daun trawas, kencur, jahe, dan bangle. Sedangkan pada anton-

anton tua bahan yang jumlahnya lebih banyak adalah majaan, kayu manis, kayu angin, daun beluntas, 
kembang lawang, pala, dan cengkeh. Haryanti, dkk. (1998) juga melihat masyarakat Madura 

menggunakan jamu untuk masa melahirkan. Jamu bersalin terdiri dari delapan macam jenis jamu, 

yaitu jamu papeja, peluntur, arang aring, sambedan, bangkes, selokarang, pegal linu (sundep), delima 

putih. Manfaat jamu papeja dan peluntur adalah untuk mengeluarkan darah nifas sampai bersih, serta 
melancarkan air susu ibu. Jamu arang aring berfungsi untuk mengeluarkan darah putih pada saat 

darah nifas sudah mulai habis dan jamu sambedan untuk membersihkan darah. Jamu bangkes 

ditujukan untuk perawatan tubuh ibu agar kembali singset seperti sebelum hamil. Jamu selokarang 
berfungsi untuk menghangatkan tubuh sehingga tidak mudah terserang penyakit flu dan sakit kepala. 

Jamu pegal linu berguna untu menghilangkan kepenatan yang tersisa akibat proses melahirkan. Jamu 

delima putih berfungsi untuk mengembalikan kondisi rahim seperti sebelum hamil.  
8. Jamu melancarkan air susu.  

 Haryanti, dkk. (1998) menuliskan bahwa masyarakat Madura menggunakan jamu pelancar air 

susu setelah melahirkan. Bahan-bahan utamanya adalah daun-daunan seperti daun katuk, beluntas, 

dan bahan empon-empon/rimpang seperti kunyit, temulawak. Setyowati (2010) meneliti terdapat tiga 
macam tumbuhan yang biasa digunakan masyarakat Dayak Tanjung di Kalimantan Timur untuk 

melancarkan ASI. Ketiga macam tumbuhan tersebut adalah Blumea Balsamifera (nama Indonesia: 

sembung), Sauropus Androgynous (nama Indonesia: katuk), dan Artocarpus Altilis (nama Indonesia: 
baduk). Cara mengonsumsinya adalah dengan meminum air rebusan daun tumbuhan tersebut. Khusus 

untuk blumea balsamifera, akar tumbuhan ini juga ikut direbus. 

 
Kesimpulan: 

Saat ini PKA sudah semakin berkembang di kalangan masyarakat. Banyak orang yang mulai 

memilih PKA sebagai alternatif menjaga kesehatan mereka. PKA terbukti dapat diaplikasikan pada 

banyak isu-isu kesehatan masyarakat, tidak terkecuali isu kesehatan reproduksi wanita. Para wanita yang 
memiliki gangguan atau keluhan terkait dengan kesehatan reproduksi mereka, sudah mulai banyak yang 

memilih PKA sebagai alternatif pengobatannya. Terbukti beberapa isu kesehatan reproduksi wanita yang 

dapat diobati melalui PKA adalah keputihan, terlambat datang bulan, rasa nyeri pada saat datang bulan, 
menopause, meningkatkan kesuburan wanita, kanker payudara, melancarkan air susu, serta perawatan 

pada masa kehamilan dan melahirkan. Maka dari itu, perlu adanya pelestarian PKA baik sebagai 

peninggalan budaya maupun sebagai salah satu alternatif pilihan pengobatan bagi masyarakat Indonesia.  

 



The 1
st
 PIKSI INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE AND SCIENCE 

POLITEKNIK PIKSI GANESHA 

18-19 NOVEMBER 2014, BANDUNG 

 

7 

 
Asmarani, R. (2010). Pengaruh olahraga terhadap siklus haid. Skripsi tidak diterbitkan, Universitas 

Diponegoro Semarang. 

Chen, H.Y., Huang, B.S., Lin, Y.H., Su, I.H., Yang, S.H., Chen, J.L., Huang, J.W., & Chen, Y.C. (2014). 
Indentyfing Chinese herbal medicine for premenstrual syndrome: implications from a nationwide 

database.  Chen et al. BMC Complementary and Alternative Medicine,14 (206), 1-9. 

Borud, E. & White, A. (2010). A review of acupuncture for menopausal problems. Maturitas, 66, 131-

134. DOI:10.1016/j.maturitas.2010.04.004. 
Graha, C.K. (2010). 100 questions and answer kolestrol. (2010). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.  

Handayani, L., Suharmiati, Sakirno, S., Djoerban, B., Soegijono, K.R., & Pranata, S. (1998). Inventarisasi 

jamu Madura yang dimanfaatkan untuk pengobatan atau perawatan ganggguan kesehatan 
berkaitan dengan fungsi reproduksi wanita. Buletin penelitian sistem kesehatan, 2 (1), 40-54. 

Innes, K.E., Selfe, T.K. & Vishnu, A. (2010). Mind-body therapies for menopausal symptoms: a 

systematic review. Maturitas, 66, 135-149. DOI:10.1016/j.maturitas.2010.04.004. 

Jang, S.H., Kim, D.I., & Choi, M.S. (2014). Effects abd treatment methods of acupuncture and herbal 
medicine for premenstrual syndrome/premenstrual dysphoric disorder: systematic review. BMC 

Complementary & Alternative Medicine, 14 (11), 1-13. 

Kalbe Medical. (2009). Paroxetine 7,5 mg bermanfaat untuk mengatasi hot flashes wanita menopause 
Diunduh dari http://www.kalbemed.com/News/tabid/229/id/3005/Paroxetine-75-mg-Bermanfaat-

untuk-Mengatasi-Hot-Flashes-Wanita-Menopause.aspx, pada tangal 29 Oktober 2014. 

Mentri Kesehatan Republik Indonesia. (2007). Peraturan mentri kesehatan Republik Indonesia nomor 
1109/menkes/per/ix/2007 tentang penyelenggaraan pengobatan komplementer alternative di 

fasilitas pelayanan kesehatan. 

Moctar, R. (1986). Sinopsis Obstetri Edisi ke-2. Medan: Valentino Group. 

Ngowsiri, K., Tanmahasamut, P., & Sukonthasab, S. (2014). Rusie Dutton traditional Thai exercise 
promotes health realted physical fitness and quality of life in menopausal women. Complementary 

Therapies in Clinical Practice, 20, 164 -171. DOI: 10.1016/j.ctcp.2014.05.002. 

Pinto, A.C. & Azambuja, E.D. (2011). Improving quality of life after breast cancer: dealing with 
symptoms. Maturitas, 70, 343-348. DOI: 10.1016/j.maturitas.2011.09.008. 

Scheid, V., Ward, T. Cha, W.S., Wantanabe, K. & Liao, X. (2010). The treatment of menopausal 

symptoms by traditional East Asian medicines: review and perspectives. Maturitas, 66, 111-130. 
DOI: 10.1016/j.maturitas.2009.11.020. 

Setyowati, F.M. (2010). Etnofarmakologi dan pemakaian tanaman obat suku Dayak Tunjung di 

Kalimantan Timur. Media litbang kesehatan, 10 (3), 104-112.  

Smith, C.A., Armour, M., & Betts, D. (2014). Treatment of women’s reproductive health conditions by 
Australian and New Zealand acupuncturist. Complementary in Medicine, 22, 710-718. DOI: 

10.1016/j.ctim.2014.06.001. 

Smith, C.A., Bateson, D.J., & Weisberg, E. (2013). A survey describing the use of complementary 
therapies and medicines by women attending a family planning clinic. Complementary & 

alternative medicine, 13 (224), 1-8. 

Suhandi, S. (2009). Keputihan. Diakses dari http://www.mitrakeluarga.com pada tanggal 10 Agustus 

2014. 
Venzke, L., Calvert Jr, J.F., & Gilbertson, B. (2010). A randomized trial of acupuncture for vasomotor 

symptoms in post-menopausal women. Complementary Therapies in Medicine, 18, 59-66. DOI: 

10.1016/j.ctim.2010.02.002. 
World Health Organization Geneva. (2002). WHO traditional medicine strategy 2002-2005. Switzerland. 

Yuliandari, R.D. (2006). Survei pengetahuan dan sikap ibu tenatang kesehatan reproduksi dan konsumsi 

jamu tradisional di desa Tengket kecamatan arosbaya kabupaten Bangkalan Madura. Skripsi tidak 
diterbitkan. 

Wu, Y., Chen, L.T., Qu, F., Sheikh, I.S., & Wu, Y.T. (2014). Chinese herbal medicine, for premature 

ovarian failure: a systematic review and meta-analysis. European journal of integrative medicine, 

6, 382-391. DOI: 10.1016/j.eujim.2014.01.008. 
 

 

http://www.kalbemed.com/News/tabid/229/id/3005/Paroxetine-75-mg-Bermanfaat-untuk-Mengatasi-Hot-Flashes-Wanita-Menopause.aspx
http://www.kalbemed.com/News/tabid/229/id/3005/Paroxetine-75-mg-Bermanfaat-untuk-Mengatasi-Hot-Flashes-Wanita-Menopause.aspx

	839_119
	839_119(1)
	839_119(2)

