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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Hernia merupakan prostrusi atau penonjolan isi suatu rongga melalui defek 

atau bagian yang lemah di dinding rongga tersebut.1 Kejadian hernia 6 kali lebih 

banyak pada laki-laki dibandingkan perempuan. Pada laki-laki 97% hernia terjadi 

pada daerah inguinalis, 2% pada daerah kanalis femoralis dan 1 % pada 

umbilikus. Pada perempuan variasinya berbeda, yaitu 50% pada daerah inguinalis, 

34% pada kanalis femoralis dan 16% pada umbilikus.2 Insiden hernia pada 

populasi umum di Amerika Serikat yaitu sekitar 1,5% dan 537.000 hernia ini di 

perbaiki dengan pembedahan. Sebagian besar hernia timbul pada region 

inguinalis.3  

Menurut data yang diperoleh dari rekam medik bagian bedah RSUD H. Abdul 

Manap Kota Jambi, pada tahun 2016 terdapat total penderita hernia inguinalis 

sebanyak 292 kasus pasien rawat inap dan rawat jalan, dan sebanyak 190 kasus 

pasien rawat inap dan rawat jalan pada tahun 2017. 

Dewasa ini di zaman modern dengan adanya peningkatan derajat ekonomi 

yang juga terjadi pada masyarakat sangat berpengaruh terhadap gaya hidup sehari-

hari, misalnya pola aktifitas dan pekerjaan, namun tanpa disadari bahaya yang 

mengancam kesehatan juga tidak dapat di hindari, hernia merupakan masalah 

kesehatan yang sering muncul karena hal tersebut.1 

Hernia inguinalis merupakan penyakit yang sering ditemukan pada orang tua, 

hal ini disebabkan Karen kelemahan otot dinding perut.1 Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Ruhl CE dkk  pada tahun 2007 diketahui bahwa resiko hernia 

inguinalis pada orang berusia 60-74 tahun mencapai 22,8%.4 Sedangkan menurut 

Surya insiden pada populasi dewasa dari 15% yang menderita hernia inguinalis, 5-

8% pada rentang usia 25-40 tahun dan mencapai 45% pada usia 75 tahun.5 

Peningkatan insiden hernia inguinalis pada orang tua disebabkan karena dinding 

otot yang sudah melemah sehingga sangat berpeluang terhadap kejadian hernia.1  
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Menurut jenis kelamin, insiden hernia inguinalis 7 kali lebih banyak dijumpai 

pada laki-laki dibandingkan perempuan, karena adanya perbedaan proses 

perkembangan alat reproduksi pada laki-laki dan perempuan.6  Ruhl CE dkk  pada 

tahun 2007 melaporkan bahwa di Amerika Serikat insiden kumulatif hernia 

inguinalis pada laki-laki adalah 13,9% dan perempuan 2,1%.4 

Hernia inguinalis dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor resiko 

yang dapat menjadi akitbat kejadian Hernia inguinalis ialah kelainan kongenital 

karena kegagalan penutupan prosesus vaginalis, peningkatan tekanan dalam 

rongga abdomen dan kelemahan otot dinding perut karena usia.1  

  Pada pria testis berkembang di dalam rahim pada dinding posterior abdomen 

dan bermigrasi melalui proses vaginalis patent ke dalam skrotum. Pada waktu 

penurunan testis, obliterasi pada prosesus vaginalis patent akan menyebabkan 

terjadinya hernia inguinalis.7 menurut penelitian yang dilakukan oleh Van Veen 

RN pada tahun 2007 diketahui bahwa salah satu faktor risiko terjadinya hernia 

inguinalis pada orang dewasa adalah patent prosesus vaginalis (PPV). 8 

Peningkatan tekanan dalam rongga abdomen merupakan salah satu faktor 

resiko terjadinya hernia inguinalis. Peningkatan tekanan dalam rongga abdomen 

disebabkan oleh beberapa faktor seperti pekerjaan mengangkat benda berat dan 

penyakit. Peningkatan tekanan yang diakibatkan oleh pekerjaan mengangkat berat 

dan penyakit akan mengakibatkan isi rongga abdomen masuk ke kanalis 

inguinalis dan menonjol ke fascia transversa sehingga terjadi hernia inguinalis.1,3  

Pekerjaan dengan mengangkat benda berat berulang kali dalam jangka waktu 

yang cukup lama dapat mengakibatkan insiden hernia inguinalis. Pada saat 

mengangkat benda berat akan terjadi kontraksi otot-otot abdomen yang dapat 

meningkatkan tekanan dalam rongga abdomen sehingga akan mendorong isi 

abdomen yang mobile ke dalam kanalis inguinalis dan terjadilah hernia 

inguinalis.2 Menurut penelitian case control Fahmi O Aram pekerjaan angkat berat 

mempunyai hubungan yang signifikan terhadap terjadinya hernia inguinalis 

dengan odds ratio sebesar 3,73.9  

Pada orang dewasa kanalis inguinalis sudah tertutup, tapi karena kelemahan 

daerah tersebut maka daoat menimbulkan hernia inguinalis yang disebabkan oleh 
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beberapa keadaan yang dapat meningkatkan tekanan dalam rongga abdomen 

seperti batuk kronik dan mengedan pada keadaan konstipasi dan hipertrofi 

prostat.2 Pada batuk kronik di temukan peningkatan tekanan dalam rongga 

abdomen, karena otot abdomen yang juga berfungsi sebagai otot pernafasan 

ekstrinsik juga mengalami peningkatan tekanan yang dapat menyebabkan 

terjadinya hernia inguinalis.10 Pada keadaan konstipasi dan hipertrofi prostat 

terjadi peningkatan tekanan dalam rongga abdomen yang disebabkan oleh proses 

mengedan sehingga akan mendorong isi abdomen ke dalam kanalis inguinalis.2,11-

13  

Beberapa penelitian menemukan faktor resiko terjadinya hernis inguinalis 

berhubungan dengan batuk kronis, konstipasi dan hiertrofi prostat. Pada penelitian 

yang dilakukan oleh Ramadhan pada tahun 2010 di RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta diketahui bahwa batuk kronis berhubungan dengan kejadian hernia 

inguinalis.10 Pada penelitian yang dilakukan oleh Bharani pada tahun 2014 

diketahui bahwa konstipasi merupakan salah satu faktor resiko terjadinya hernia 

inguinalis.14 Sedangkan pada penelitian epidemiologi hernia inguinalis oleh 

Abramson  di bagian barat Yerussalem, diketahui bahwa prevalensi hernia secara 

signifikan lebih tinggi pada laki-laki yang memiliki gejala hipertrofi prostat.5 

Selain faktor resiko diatas, riwayat hernia dalam keluarga juga merupakan 

salah satu factor resiko dalam perkembangan hernia inguinalis. Beberapa 

penelitian yang dilakukan oleh Bharani tahun 2014, Lau H dkk pada tahun 2007, 

dan Wu XY dkk pada tahun 2008 diketahui bahwa salah satu faktor resiko 

terjadinya hernia inguinalis adalah riwayat hernia dalam keluarga. 14,15,16 

Tanda dan gejala lebih dini biasanya tidak mereka sadari, namun keadaan 

tersebut akan baru mereka sadari apabila sudah menimbulkan rasa sakit. Seperti 

juga tanda dan gejala dari penyakit hernia inguinalis yang pada waktu umumnya 

ada benjolan di lipat paha yang muncul pada waktu berdiri, batuk, bersin, atau 

mengedan dan menghilang setelah berbaring. Karena keluhan nyeri jarang 

dijumpai, kalau ada biasanya dirasakan di daerah epigastrium atau para umbilical 

berupa nyeri viseral.1  
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Keadaan ini timbul biasanya pada golongan menengah kebawah dimana gizi 

yang buruk dapat mempengaruhi perkembangan otot perut. Insiden hernia 

inguinalis pada bayi dan anak – anak antara 1 dan 2%. Kemungkinan terjadi 

hernia pada sisi kanan 60%, sisi kiri 20-25% dan bilateral 15%. Insiden hernia 

inguinalis pada orang dewasa kira - kira 2%. Kemungkinan kejadian hernia 

bilateral dari insiden tesebut mendekati 10% . Insiden hernia meningkat dengan 

bertambahnya umur. Pada usia produktif meningka tnya penyakit yang 

meninggikan tekanan intra abdomen dan berkurangnya kekuatan jaringan 

penunjang.1 

Dari latar belakang di atas, meningkat tingginya kejadian hernia inguinalis dan 

beberapa faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya hernia inguinalis, maka 

penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Gambaran Faktor Resiko Hernia 

Inguinalis di Bagian Bedah RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi Periode Januari 

2017 – September 2019”. Penulis berpendapat bahwa penelitian mengenai 

penyakit hernia inguinalis ini diperlukan, mengingat cukup besarnya angka 

kejadian penyakit hernia inguinalis serta besarnya dampak yang ditimbulkan baik 

itu berupa dampak sosial, ekonomi atau bahkan dampak fisiologi bagi penderita 

hernia inguinalis yang bahkan dapat menyebabkan kematian karena akibat dari 

tidak berhasilnya proses tindakan pembedahan. Begitu juga dengan faktor risiko 

penyakit hernia inguinalis yang banyak dilakukan dan didapati dalam kegiatan 

sehari-hari. Maka diperlukan tindak lanjut terhadap penyakit hernia inguinalis 

yang dianggap sepele oleh sebagian masyarakat. Dengan demikian angka 

kesakitan akibat hernia inguinalis yang cukup tinggi khususnya di RSUD H. 

Abdul  Manap Kota Jambi dapat diturunkan. Adapun faktor resiko yang akan 

diteliti adalah usia, jenis kelamin, pekerjaan, kelainan kongenital, riwayat batuk 

kronis, riwayat konstipasi, riwayat hipertrofi prostat dan riwayat hernia inguinalis 

dalam keluarga. 

1.2 Perumusan Masalah 

Melihat latar belakang penelitian mengenai kasus hernia inguinalis yang 

masih tinggi angka kejadiannya, penulis menuliskan perumusan masalah tentang 
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bagaimana gambaran faktor resiko kejadian hernia inguinalis di bagian bedah 

RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi periode Januari 2017 – September 2019. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran faktor resiko kejadian hernia inguinalis di 

bagian bedah RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi periode Januari 2017 – 

September 2019. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui gambaran faktor resiko usia pada kejadian hernia 

inguinalis di bagian bedah RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi 

periode Januari 2017 – September 2019 

2. Mengetahui gambaran faktor resiko jenis kelamin pada kejadian 

hernia inguinalis di bagian bedah RSUD H. Abdul Manap Kota 

Jambi periode Januari 2017 – September 2019. 

3. Mengetahui gambaran faktor resiko kelainan kongenital pada 

kejadian hernia inguinalis di bagian bedah RSUD H. Abdul Manap 

Kota Jambi periode Januari 2017 – September 2019. 

4. Mengetahui gambaran faktor resiko Pekerjaan yang beresiko 

terhadap peningkatan tekanan dalam rongga abdomen pada 

kejadian hernia inguinalis di bagian bedah RSUD H. Abdul Manap 

Kota Jambi periode Januari 2017 – September 2019. 

5. Mengetahui gambaran faktor resiko batuk kronis pada kejadian 

hernia inguinalis di bagian bedah RSUD H. Abdul Manap Kota 

Jambi periode 2 Januari 2017 – September 2019. 

6. Mengetahui gambaran faktor resiko riwayat konstipasi pada 

kejadian hernia inguinalis di bagian bedah RSUD H. Abdul Manap 

Kota Jambi periode Januari 2017 – September 2019. 

7. Mengetahui gambaran faktor resiko riwayat hernia inguinalis 

dalam keluarga pada kejadian hernia inguinalis di bagian bedah 
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RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi periode Januari 2017 – 

September 2019. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

1. Menambah pengetahuan peneliti tentang gambaran faktor resiko 

kejadian hernia inguinalis di bagian bedah RSUD H. Abdul Manap 

periode Januari 2017 – September 2019. 

2. Melalui penelitian ini peneliti dapat menerapkan hasil yang 

didapatkan pada saat dan setelah masa pendidikan usai. 

3. Peneliti dapat memanfaatkan ilmu yang didapat selama pendidikan.  

4. Menambah pengalaman dalam membuat penelitian ilmiah. 

 

1.4.2  Bagi institusi Pendidikan FKIK Universitas Jambi  

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

tentang gambarang faktor resiko kejadian hernia inuguinalis di 

bagian bedah RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi periode Januari 

2017 – September 2019. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan 

dalam membuat kebijakan-kebijakan di bidang kesehatan di masa 

mendatang khususnya dalam upaya promotif, prefentif, kuratif, dan 

rehabilitative terkait kasus hernia inguinalis di Kota Jambi. 

 

1.4.3  Bagi Peneliti Lain  

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi 

acuan bagi penelitian selanjutnya. 
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1.4.4 Bagi Rumah Sakit 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan bagi pelayanan kesehatan dalam meningkatkan pelayanan pasien 

hernia inguinalis di RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi. 

 

1.4.5 Bagi Masyarakat 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan untuk masyarakat terutama yang memiliki faktor resiko agar dapat 

melakukan pencegahan terjadinya hernia inguinalis. 


