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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang  

Hemoroid sudah dikenal selama berabad-abad dan diduga masih termasuk 

salah satu penyakit yang umum ditemukan di mana-mana. Frekuensi pasti dari 

hemoroid sukar diketahui. Seseorang yang menderita hemoroid cenderung malu 

mengutarakan penyakitnya dan takut membayangkan tindakan yang mungkin 

dilakukan oleh dokter. Di samping itu, hemoroid memang bukanlah penyakit yang 

mematikan. Gejalanya dapat hilang timbul, dan pada sebagian besar kasus gejala 

hemoroid dapat lenyap dalam beberapa hari saja (Jong W, 2005).  

Kota Malang sebagai salah satu kota besar di Jawa Timur, penduduknya pun 

banyak yang mengalami hemoroid. Hal ini ditunjukkan oleh Data Kesakitan Baru 

yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang periode bulan Mei-

September 2010 yang menunjukkan angka yang cukup tinggi, yaitu 386 kasus 

baru pasien dengan hemoroid di puskesmas-puskesmas di Kabupaten Malang 

(Dinkes Kabupaten Malang, 2010).  

Dalam hal penyebab hemoroid, banyak ahli medis mempercayai bahwa 

kurangnya asupan serat makanan, duduk di toilet terlalu lama, dan mengedan saat 

BAB (dalam kurun waktu yang lama) berkontribusi dalam berkembangnya 

hemoroid yang simtomatik. Namun bukti-bukti yang mendukung teori yang 

dipercayai tersebut belum bisa dianggap kuat. Dari 3 hal di atas, serat merupakan 

faktor yang sering dibahas (Madoff, 2004). 
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Perihal serat makanan telah menjadi perhatian ahli dan definisinya terus 

diperbarui berdasarkan observasi terhadap efek positif pada kesehatan yang 

berhubungan dengan diet yang kaya akan komponen ini. Dalam berbagai waktu 

menurut sejarah, hubungan antara kurang tercukupinya konsumsi serat makanan 

dan konstipasi, penyakit divertikular, hernia hiatus, appendisitis, vena varikosa, 

hemoroid (piles), diabetes, obesitas, penyakit jantung koroner, kanker usus besar, 

batu empedu, ulkus duodenum, kanker payudara, dan blood clotting telah menjadi 

hipotesis. Secara jelas beberapa (tidak semua) dari hipotesis telah terbukti valid 

(AACC, 2001).  

Laksasi (Laxation) adalah efek fisiologis paling penting yang terjadi karena 

peningkatan komponen serat makanan pada diet seseorang. Ini adalah efek 

fisiologis yang umum dan membantu menghindari konstipasi pada 

pengkonsumsinya. Ketidaknyamanan konstipasi dan potensinya untuk 

meningkatkan risiko penyakit lain karena konstipasi seperti penyakit divertikular 

dan hemoroid tidak bisa dikesampingkan (AACC, 2001). 

Hasil survei Pemantauan Konsumsi Gizi (PKG) yang dikumpulkan 

Direktorat Gizi Masyarakat, Depkes RI yang mengungkapkan, rata-rata tingkat 

konsumsi serat penduduk indonesia baru mencapai 10,5 g/hari. Ini berarti masih 

separuh dari kecukupan serat yang dianjurkan, yakni 27 g/hari (Jahari & Sumarno, 

2002). 

Pada saat ini informasi tentang konsumsi serat makanan pada kelompok 

penderita penyakit hemoroid belum banyak diketahui. Sehingga belum bisa 

dipastikan apakah benar bahwa serat merupakan faktor penyebab hemoroid 

(Siagian, 2004). 
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Berdasarkan uraian di atas diperlukan penelitian agar diketahui konsumsi 

serat makanan pada penderita hemoroid sehingga peneliti merasa tertarik untuk 

mengkaji dan meneliti tentang “Hubungan Antara Konsumsi Serat Makanan dan 

Kejadian Hemoroid.” 

1.2 Rumusan masalah 

Apakah ada hubungan antara konsumsi serat makanan dan kejadian 

Hemoroid? 

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan umum  

Mengetahui hubungan antara konsumsi serat makanan dan kejadian 

Hemoroid. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengetahui gambaran tingkat konsumsi serat makanan pada 

responden. 

2. Menganalisis seberapa besar hubungan tercukupi atau tidaknya 

konsumsi serat harian dengan kejadian hemoroid pada responden. 

3. Mengetahui frekuensi penyakit hemoroid. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat akademik  

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hubungan tercukupi atau 

tidaknya konsumsi serat makanan dengan kejadian hemoroid.  

1.4.2 Manfaat klinis  

Dapat memberikan pengetahuan gizi khusus tentang peranan serat bagi 

kesehatan dan mengetahui prevalensi Hemoroid. 
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1.4.3 Manfaat masyarakat  

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang 

pengetahuan gizi terutama peranan konsumsi serat untuk mencegah penyakit 

hemoroid. 


