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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Circumsisi adalah tindakan bedah minor yang bertujuan untuk membuang 

preputium penis sehingga glands penis menjadi terbuka (Freeman, 1999). 

Circumsisi pada laki-laki merupakan salah satu prosedur bedah tertua di dunia. 

Circumsisi sendiri dilakukan oleh berbagai alasan seperti alasan agama, kultur 

budaya, sosial, dan medis. Dari data yang diperoleh membuktikan bahwa laki-laki 

yang melakukan circumsisi mempunyai faktor risiko lebih kecil terkena HIV. 

Dengan alasan inilah maka saat ini circumsisi semakin gencar dilaksanakan di 

beberapa negara (WHO, 2007).  

Circumsisi di Indonesia sudah merupakan sesuatu yang lazim dilakukan. Hal 

ini mengingat sebagian besar penduduk Indonesia beragama islam yang 

mewajibkan penganut laki-laki untuk melakukan circumsisi (Hermana, 1999). 

Menurut data, laki-laki beragama islam di Indonesia yang berusia 15 tahun sudah 

melakukan circumsisi, sedangkan yang beragama selain islam sebesar 12% dari 

total 10,2 juta jiwa laki-laki usia 15 tahun sudah melakukan circumsisi (WHO, 

2007). 

Seiring dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi 

terutama di bidang kesehatan, metode circumsisi pun semakin berkembang. Saat 

ini telah diciptakan banyak peralatan dan obat-obatan untuk membantu 

melaksanakan circumsisi, sehingga circumsisi menjadi proses yang  lebih aman 

dan lebih tidak menyakitkan. Selain itu, banyak pula metode yang mulai 
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dikembangkan dalam pelaksanaan circumsisi sehingga proses circumsisi menjadi 

lebih mudah dan lebih cepat (Ellsworth, 2012).  

Salah satu dari metode circumsisi saat ini adalah metode cauter, metode yang 

mana menggunakan alat electrocautery sebagai alat bantu dalam melakukan 

circumsisi. Alat ini merupakan suatu alat yang berupa elemen yang dipanaskan 

dengan menggunakan arus listrik sehingga menghasilkan panas yang dapat 

memotong preputium (Schmitz, 2001). Circumsisi dengan menggunakan alat ini, 

pasien akan sembuh dengan cepat karena pada prosesnya yang mengurangi risiko 

pendarahan  dan dengan jahitan yang minimal (WHO, 2007). 

Dalam penggunaan alat ini secara teknis jaringan kulit akan terpotong dengan 

efek luka bakar pada jaringan preputium. Pembuluh darah yang terpotong akan 

langsung dikoagulasi dengan luka bakar yang sangat halus sehingga jarang 

mengeluarkan darah dan kemungkinan infeksinya lebih sedikit (Fraser, 2002). 

Efektivitas dari circumsisi yang menggunakan cauter ini terbukti sangat efektif 

mencegah pendarahan dan cepat sembuh. Jika dibandingkan dengan cara 

circumsisi manual, hasil circumsisi dengan menggunakan cauter memang lebih 

bagus dan rapi. Waktu pelaksanaannya pun juga lebih cepat daripada circumsisi 

metode manual (Hermana, 1999). 

Walaupun mempunyai kelebihan, metode cauter ini juga memiliki kekurangan. 

Salah satu dari kekurangan tersebut adalah berasal dari luka bakar yang 

ditimbulkan pada metode cauter ini. Luka bakar dapat menyebabkan bengkak, 

melepuh, jaringan parut, syok, dan bahkan kematian. Luka bakar dapat juga 

menyebabkan infeksi karena merusak lapisan pelindung kulit (Abrams, 2005). 
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Circumsisi metode manual merupakan circumsisi yang dilakukan dengan cara 

memotong dan tidak menutup pembuluh darah sehingga terjadi pendarahan dan 

harus dilakukan penjahitan untuk menghentikan pendarahan tersebut. Untuk masa 

penyembuhan dari metode ini adalah 5-7 hari dengan adanya rasa nyeri pada 

pasien (Hermana, 1999). 

Fenomena yang banyak terjadi pada masyarakat tentang banyaknya metode 

circumsisi yang beredar, membuat banyak yang beranggapan bahwa tingkat 

penyembuhan luka circumsisi tidak sama. Ada yang mengatakan lebih cepat 

proses penyembuhan dengan menggunakan metode cauter dan ada juga yang 

mengatakan lebih cepat yang menggunakan metode manual. 

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti ingin melakukan penelitian untuk 

melihat lama penyembuhan luka antara metode cauter dan metode manual. 

Penelitian ini akan dilakukan di Klinik Hikmah Medika Kabupaten Kediri yang 

melakukan pelayanan circumsisi metode cauter dan metode manual dan dilakukan 

oleh tenaga dokter. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adakah perbedaan lama penyembuhan luka antara circumsisi metode cauter 

dan metode manual? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan lama penyembuhan luka antara circumsisi metode 

cauter dan metode manual. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui lama penyembuhan luka pada circumsisi metode cauter. 
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2. Mengetahui lama penyembuhan luka circumsisi metode manual. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Sebagai pengalaman nyata dalam menyelesaikan tugas akhir, serta 

memberikan informasi tentang perbedaan penyembuhan luka antara circumsisi 

metode cauter dan metode manual.  

1.4.2 Bagi Profesi 

Hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam 

pemilihan metode yang akan digunakan dalam kerja lapangan. 

1.4.3  Bagi Masyarakat 

Sebagai dasar pertimbangan dan juga sebagai tambahan ilmu dalam hal 

metode circumsisi. 


