
 
 

4 
 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sirkumsisi 

2.1.1 Pengertian Sirkumsisi 

Sirkumsisi adalah tindakan operatif yang ditujukan untuk mengangkat 

sebagian, maupun seluruh bagian, dari kulup atau prepusium dari penis. 

Sirkumsisi termasuk dalam prosedur bedah minor. Prosedur ini merupakan 

yang paling umum dilakukan di dunia (WHO, 2010). Di Indonesia sirkumsisi 

lebih dikenal dengan istilah khitan atau masyarakat sering menyebutnya sunat 

(Purnomo, 2011). 

Frekuensi dari sirkumsisi ini bervariasi di setiap negara. Hal ini 

bergantung pada lokasi geografis, keagamaan, ras, etnis, dan tingkat ekonomi. 

Usia untuk dilakukan sirkumsisi berbeda antara negara satu dengan negara 

lainnya. Begitu pula antara satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lain. 

Dari segi tenaga kesehatan yang melakukan sirkumsisi, 70% pasien 

melakukan sirkumsisi pada dokter kandungan, 60% dari dokter keluarga, dan 

30% pada dokter anak (Karita, 2018). 

Di Indonesia sirkumsisi dilakukan oleh 85% (8,7 juta) anak laki-laki. 

Sirkumsisi di Indonesia mayoritas dilakukan pada anak usia 6 sampai 10 

tahun, meskipun pada beberapa daerah di Indonesia ada kecenderungan untuk 

melakukan sirkumsisi di usia lebih dini (Syamsir, 2014). Namun sebagian 

besar dokter sepakat bahwa sirkumsisi yang dilakukan pada pertengahan usia 

15 tahun merupakan waktu terbaik. Hal ini ditujukan untuk memberikan 

waktu kepada jaringan penis agar lebih kuat (Purnomo, 2011). 
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2.1.2 Tujuan Sirkumsisi 

Sirkumsisi bertujuan untuk mencegah timbulnya penumpukan smegma 

pada penis. Smegma adalah waxy material yang disekresikan oleh kelenjar-

kelenjar prepusium yang terdapat di sepanjang kulit dan mukosa prepusium. 

Prepusium adalah lipatan kulit yang menutupi ujung penis. Prepusium melekat 

di sekitar corona radiata hingga menutup bagian glans (Hosseinzadeh et al, 

2013). 

Apabila higienitas di daerah prepusium tidak dijaga dengan baik, akan 

terjadi akumulasi dari smegma di prepusium. Bakteri akan dengan mudah 

berkembang di area tersebut. Hal ini mengakibatkan inflamasi dan infeksi 

menjadi sering terjadi pada daerah prepusium. Oleh karena itu dengan 

dihilangkannya bagian prepusium dengan cara sirkumsisi akan mengurangi 

akumulasi smegma di daerah glans. Oleh karena itu tujuan dari sirkumsisi 

adalah untuk mencegah terjadinya infeksi maupun inflamasi (Hosseinzadeh et 

al, 2013).  

2.1.3 Indikasi Sirkumsisi 

Sirkumsisi biasa dilakukan dengan tujuan tertentu. Selain untuk menjaga 

kebersihan penis, sirkumsisi memiliki banyak manfaat lain. Oleh karena itu, 

terdapat beberapa indikasi dilakukannya sirkumsisi, antara lain: 

1. Manfaat Agama 

     Dari segi agama, beberapa agama seperti Agama Islam dan Yahudi 

mewajibkan laki-laki untuk melakukan sirkumsisi. Dalam agama Islam, 

sirkumsisi dilakukan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, “Kesucian 

(fitrah) itu ada lima: khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu 

ketiak, memendekkan kumis, dan memotong kuku” (HR Bukhari 
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Muslim). Sedangkan dalam agama Yahudi, khitan dilaksanakan sebagai 

bentuk perjanjian atas perintah Allah SWT. Sirkumsisi secara 

tradisional dilakukan pada bayi laki-laki yang berusia 8 hari. Hal ini 

dilakukan apabila tidak ada kontraindikasi medis. Agama Buddha 

memiliki pandangan sirkumsisi dalam suatu perkawinan merupakan 

bagian tubuh penghasil keturunan, sehingga bagian tersebut disucikan 

dari kekafiran dengan percurahan darah sebagai lambang kematian. 

Walaupun terdapat perbedaan tujuan dari sirkumsisi pada beberapa 

agama, tetapi sirkumsisi memiliki tujuan yang sama yaitu untuk 

menyucikan diri (World Health Organization, 2010).     

2. Manfaat Medis 

     Dengan dilakukannya pemotongan dari prepusium penis, sirkumsisi 

tidak hanya bermanfaat untuk mengurangi resiko terjadinya infeksi 

karena akumulasi smegma. Sirkumsisi memiliki manfaat salah satunya 

adalah sebagai terapi dari beberapa penyakit. Contoh penyakit yang 

dapat diatasi dengan dilakukannya sirkumsisi yakni fimosis, parafimosis, 

kondiloma akuminata (Syamsir, 2014).  

     Fimosis adalah kondisi dimana prepusium tidak dapat ditarik ke 

belakang (proximal) atau membuka. Pada kondisi ini terkadang 

orifisium prepusium hanya sebesar ujung jarum, sehingga urin sulit 

dikeluarkan. Keadaan yang paling banyak menyebabkan fimosis yaitu 

kelainan kongenital maupun komplikasi dari infeksi pada daerah glans 

penis yang disebut balanopostitis (Mulia & Adiputra, 2013). 
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     Parafimosis adalah kondisi dimana prepusium tidak dapat ditarik ke 

depan (distal) atau menutup. Pada kondisi ini glans penis dapat terjepit 

oleh karena prepusium yang membengkak akibat peradangan. Setelah 

didiagnosis parafimosis, akan dicoba tindakan reduksi terlebih dahulu 

pada pasien. Apabila tidak berhasil, maka perlu dilakukan sirkumsisi 

(Mulia & Adiputra, 2013). 

     Kondiloma akuminata adalah suatu lesi pada penis dimana terjadi 

vegetasi yang berbentuk seperti jengger ayam. Kondisi ini disebabkan 

oleh HPV (Human Papiloma Virus). Virus ini merupakan salah satu 

dari infeksi menular seksual atau STD (Syamsir, 2014). 

     Menurut Leslie (2018), sirkumsisi merupakan salah satu terapi untuk 

zipper injury. Zipper injury adalah trauma pada penis yang disebabkan 

oleh karena terjepitnya prepusium saat melakukan penutupan ritsleting. 

Cedera ini dapat terjadi pada dewasa yang mengalami demensia 

maupun anak-anak yang teralihkan perhatiannya. Sirkumsisi merupakan 

langkah akhir untuk mengatasi cedera akibat ritsleting atau disebut 

zipper injury apabila terapi non-invasif lainnya tidak berhasil. 

Sirkumsisi ditunda terlebih dahulu hingga edema berkurang. 

     Selain manfaat terapi, sirkumsisi juga merupakan langkah preventif 

dari beberapa penyakit. Khitan diketahui dapat mencegah terjadinya 

akumulasi smegma yang memiliki keterkaitan dengan angka kejadian 

tumor ganas penis. Tumor ganas pada penis yang paling banyak yaitu 

jenis squamous cell carcinoma (Syamsir, 2014).   
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2.1.4 Kontraindikasi Sirkumsisi 

Sirkumsisi tidak boleh dilakukan pada kondisi medis tertentu. Beberapa 

kondisi dapat menjadikan sirkumsisi tidak dapat dilakukan, atau perlu ditunda 

terlebih dahulu. Kondisi ini disebut kontraindikasi sirkumsisi. Kontraindikasi 

sirkumsisi dibagi menjadi kontraindikasi absolut dan kontraindikasi relatif 

(Syamsir, 2014). 

1. Kontraindikasi Absolut 

     Kontraindikasi absolut sirkumsisi antara lain hipospadia dan 

epispadia. Hipospadia adalah keadaan dimana lubang penis berada di 

bawah penis. Sedangkan epispadia adalah keadaan dimana lubang penis 

berada di bagian atas penis (Patricia, 2016). Menurut Syamsir (2014), 

bayi prematur, kelainan bentuk penis atau kulit penis, mikropenis, 

ambigus genitalia juga merupakan kontraindikasi sirkumsisi. 

Mikropenis adalah ukuran penis yang terlalu kecil. Sedangkan ambigus 

genitalia adalah kelainan pada bentuk genitalia eksterna atau fenotip 

yang tidak jelas laki-laki atau perempuan. 

2. Kontraindikasi Relatif 

     Sedangkan yang termasuk kontraindikasi relatif sirkumsisi yakni 

pasien dengan diabetes mellitus. Diabetes mellitus menjadi 

kontraindikasi relatif karena akan mempermudah terjadinya infeksi dan 

memperlambat penyembuhan (Syamsir, 2014). Infeksi lokal pada penis 

maupun sekitarnya dan infeksi umum juga dapat menjadi kontraindikasi 

relatif sirkumsisi (Mulia & Adiputra, 2013). Menurut Syamsir (2014), 

bleeding diathesis adalah salah satu kontraindikasi relatif dilakukannya 

sirkumsisi. Bleeding diathesis adalah kecenderungan terjadinya 
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perdarahan atau koagulopati. Gangguan pembekuan dan perdarahan 

bukan kontraindikasi mutlak dilakukannya sirkumsisi. Sirkumsisi masih 

dapat dilakukan setelah konsultasi dengan dokter spesialis anak ahli 

hematologi. 

2.1.5 Metode Sirkumsisi 

Berbagai metode telah ditemukan untuk melakukan sirkumsisi. Hal ini 

dikarenakan kemampuan ahli sunat yang terlibat pada masa tersebut. Metode 

sirkumsisi diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, namun juga dilakukan 

kombinasi dari 3 kelompok tersebut (Ahmed & Mungadi, 2013): 

1. Metode Dorsumsisi 

     Metode dorsumsisi biasa dikombinasikan dengan teknik sirkumsisi 

lainnya maupun digunakan sendiri tanpa teknik sirkumsisi lainnya, 

terutama apabila didapatkan inflamasi akut. Dorsumsisi mencegah 

terjadinya fimosis dan parafimosis. Pada metode ini, preputium 

dibebaskan dari perlengketan dengan glans penis. Dengan bantuan 

forcep arteri yang dijepitkan pada jam 11 dan jam 1, kemudian 

dilakukan pemotongan pada jam 12 pada kedua layer dari preputium 

hingga beberapa milimeter dari korona glans penis. Secara kosmetik, 

hasil pemotongan dengan teknik dorsumsisi apabila dikombinasikan 

dengan teknik eksisi lebih baik dibandingkan hanya dilakukan teknik 

dorsumsisi (Weiss et al, 2007). 

2. Metode Penjepitan 

     Dalam metode ini, sebuah pelindung yang terbuat dari logam 

diletakkan di atas preputium segera setelah preputium ditarik ke arah 
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distal glans penis. Kemudian menggunakan pisau bedah, dilakukan 

pemotongan preputium di bagian distal dari pelindung logam. Bagian 

glans penis terlindung oleh logam dan frenulum tidak dilakukan eksisi. 

Lalu dilakukan eksisi untuk bagian dalam dari preputium yang belum 

terpotong untuk memastikan glans penis terekspos secara sempurna 

setelah penyembuhan. Metode ini memastikan perlindungan pada bagian 

glans penis. Metode ini dikombinasi dengan teknik dorsumsisi maupun 

teknik Guillotine. Beberapa alat yang digunakan untuk teknik ini antara 

lain Mogen clamp, Plastibell, Gomco, Tara clamp, Smart clamp, Prepex 

(Morris dan Eley, 2011). 

3. Metode Guillotine 

     Pada metode ini, preputium  ditarik ke arah proksimal hingga glans 

penis terlihat. Kemudian dilakukan insisi secara melingkar di sekitar 

bagian shaft penis menyisakan beberapa milimeter dari korona glans 

penis. Preputium kemudian dikembalikan ke arah distal menutup glans 

penis, lalu kembali dilakukan insisi melingkar di sekitar bagian shaft 

penis pada posisi yang sama dengan sebelumnya. Pemotongan secara 

longitudinal dibuat antara kedua potongan melingkar dan kulit yang 

terpotong dibuang kemudian dilakukan penjahitan. Bagian glans penis 

dan frenulum kurang aman sehingga perlu perhatian pada saat 

melakukan teknik ini. Terdapat modifikasi dalam penggunaan metode 

ini yaitu dengan bantuan forcep arteri untuk menekan preputium 

sebelum eksisi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi komplikasi dari 
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metode ini, yakni risiko pemotongan glans penis (Mulia & Adiputra, 

2013). 

     Pemotongan sirkumsisi selain menggunakan pisau bedah, dapat 

dilakukan dengan menggunakan alat seperti electrocautery, flash cutter. 

Hal ini dilakukan agar hasil tepi dari tempat pemotongan lebih rapi dan 

presisi. Metode electrocautery dan flash cutter menggunakan logam 

yang sangat tipis dan diregangkan menyerupai benang logam yang 

dipanaskan. Pada electrocautery panas dihasilkan dari energi listrik 

sedangkan flash cutter mendapatkanpanas dari energi kimia baterai. 

Kedua alat ini dapat mengurangi perdarahan saat dilakukan pemotongan 

preputium (Ahmed & Mungadi, 2013).  

2.1.6 Komplikasi Sirkumsisi 

Menurut Syamsir (2014), komplikasi pada sirkumsisi dapat terjadi 

meskipun tindakan bedah sudah dilakukan dengan teknik yang benar dan 

sterilitas yang terjamin. Komplikasi yang terjadi dapat bervariasi dari ringan 

hingga berat. Hal ini dipengaruhi oleh pengalaman, keterampilan, dan alat-alat 

yang digunakan. Komplikasi yang dapat terjadi pada sirkumsisi antara lain: 

1. Perdarahan 

     Komplikasi yang paling sering terjadi adalah perdarahan. Perdarahan 

terjadi pada 1,07%-3,33% kasus komplikasi dari sirkumsisi. Perdarahan 

yang terjadi disebabkan oleh tidak sempurnanya hemostasis. Hemostasis 

yang tidak sempurna dapat terjadi karena terdapat pembuluh darah yang 

tidak terkait, adanya rembesan yang tidak diketahui, maupun adanya 

kelainan pembekuan darah (hemofilia). Sebagian besar perdarahan 
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bersifat ringan. Perdarahan dapat diatasi dengan tindakan penekanan 

atau pengikatan pembuluh darah (Syamsir, 2014). 

2. Infeksi 

     Infeksi pada sirkumsisi disebabkan oleh bakteri Staphylococcus 

aureus, Klebsiella pneumonia, dan Staphylococcus epidermidis. Infeksi 

terjadi akibat kurang terjaganya kebersihan dan perawatan pasca 

sirkumsisi yang baik. Sebagian besar infeksi bersifat ringan atau sedang 

dan terlokasi. Infeksi dapat diobati dengan pemberian antibiotik 

(Syamsir, 2014).  

3. Pemotongan Kulit yang Berlebihan 

     Hal ini terjadi karena penarikan prepusium yang terlalu panjang. 

Penarikan pada prepusium yang dikatakan berlebih apabila telah 

melebih glans penis. Pada akhirnya kulit batang penis hilang setelah 

pemotongan (Syamsir, 2014). 

4. Fimosis 

     Selain merupakan indikasi dilakukannya sirkumsisi, fimosis juga 

dapat menjadi komplikasi dari sirkumsisi. Fimosis yang terjadi dalam 

komplikasi sirkumsisi terjadi karena pemotongan prepusium yang 

terlalu sedikit. Hal ini memicu terbentuknya jaringan fibrotik pada saat 

fase penyembuhan. Akibatnya gangguan ereksi dapat terjadi pada 

kemudian hari (Syamsir, 2014). 

5. Trauma Penis 
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     Yang termasuk trauma pada penis akibat sirkumsisi antara lain 

pemotongan prepusium yang terlalu banyak, terpotongnya glans penis, 

hingga corpus penis yang ikut terpotong (Syamsir, 2014). 

6. Metal Stenosis 

     Metal stenosis adalah ukuran dari orifisium uretra yang mengecil. 

Metal stenosis sering terjadi pada anak yang disirkumsisi dibandingkan 

anak yang tidak disirkumsisi. Metal stenosis bermula dari adanya metal 

ulserasi (Syamsir, 2014). 

7. Jembatan Kulit (Skin Bridge) 

     Jembatan kulit adalah terbentuknya hubungan antara kulit batang 

penis dengan corona glandis. Komplikasi ini terjadi pada sirkumsisi 

neonatus (Syamsir, 2014). 

8. Komplikasi Anestesi 

     Cairan anestesi yang masuk sampai ke corpus cavernosum dapat 

menimbulkan disfungsi ereksi (Syamsir, 2014). 

9. Mortalitas 

     Kematian pada sirkumsisi sering disebabkan karena penggunaan 

anestesi umum. Anestesi umum pada sirkumsisi seharusnya digunakan 

secara selektif. Reaksi anafilaksis dapat dihindari dengan tidak 

menggunakan prokain (Syamsir, 2014). 

2.1.7 Perawatan Pasca Sirkumsisi 

Menurut Putri (2015), penyembuhan luka sirkumsisi membutuhkan 

waktu sekitar satu minggu hingga sepuluh hari. Dikatakan sembuh apabila 
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luka telah kering dan dapat menutup sempurna. Adapun perawatan yang 

harus dilakukan setelah sirkumsisi antara lain: 

1. Segera Minum Analgesik 

     Daerah penis sering terasa nyeri setelah dilakukan sirkumsisi. Rasa 

nyeri mulai muncul ketika obat bius telah habis masa kerjanya. Oleh 

karena itu dianjurkan untuk minum obat analgesik. Obat analgetik yang 

biasa digunakan adalah parasetamol, antalgin, asam mefenamat, asam 

asetilsalisilat (Silvignanam, 2014). 

2. Menjaga Kebersihan Daerah Penis 

     Prinsipnya adalah menjaga agar daerah sekitar penis tetap bersih 

dan kering. Bila pasien selesai buang air kecil, ujung lubang penis 

dibersihkan secukupnya secara perlahan. Usahakan air tidak mengenai 

luka sirkumsisi. Gunakan celana yang longgar untuk menghindari 

gesekan (Cairns, 2007). 

3. Batasi Aktivitas 

     Untuk menghindari pembengkakan yang berlebihan pada luka, 

istirahat yang cukup dalam beberapa hari sangat diperlukan. Jika harus 

berjalan, seperlunya saja. Terlebih dahulu untuk tidak melakukan 

aktivitas yang berlebihan seperti berlari-lari atau melompat-lompat 

(Morris et al, 2012).  

4. Kontrol dan Rawat Luka 

     Pergantian perban dapat dilakukan setiap 2-3 hari tergantung pada 

perkembangan luka sirkumsisi. Pergantian perban dapat dilakukan 

sendiri di rumah maupun dengan bantuan dokter. Lakukan kontrol rutin 
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ke dokter yang melakukan sirkumsisi pada hari ketiga dan kelima 

sampai hari ketujuh. Perban dapat dilepas setelah luka sirkumsisi sudah 

benar-benar kering (Morris et al, 2012). 

5. Nutrisi yang Cukup 

     Nutrisi yang baik adalah nutrisi yang cukup, tidak lebih dan tidak 

kurang. Dalam hal ini, nutrisi untuk memenuhi status gizi seseorang 

dapat dilihat dari Indeks Massa Tubuh. Dari penelitian ditemukan 

bahwa seseorang yang mengalami malnutrisi berisiko mengalami 

penyembuhan luka yang kurang baik. Zat gizi baik makro maupun 

mikro berperan dalam penyembuhan luka (Said et al, 2016).   

     Zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, dan lemak sangat 

berperan dalam penyembuhan luka. Protein memiliki peran sangat 

penting pada seluruh fase penyembuhan luka. Mulai dari pembentukan 

leukosit, fagosit, makrofag untuk memulai respon inflamasi. Asam 

amino dalam protein juga berperan dalam neovaskularisasi, proliferasi 

fibroblas, sintesis kolagen, dan remodeling luka. Pasien trauma atau 

bedah membutuhkan protein lebih banyak. Pada bedah minor mungkin 

tidak meningkatkan kebutuhan protein secara signifikan, namun jika 

pasien telah mengalami malnutrisi akan berdampak pada penyembuhan 

luka. Karbohidrat merupakan sumber energi utama yang digunakan 

untuk menghasilkan ATP (Adenosin Tri Phospat) di tingkat seluler saat 

proses angiogenesis dan deposisi jaringan baru. Lemak juga 

dibutuhkan dalam bentuk asam lemak (linoleat dan arakidonat) untuk 

sintesis prostaglandin. Prostaglandin memegang peran penting dalam 
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metabolisme seluler dan proses inflamasi dengan cara meningkatkan 

permeabilitas vaskular (Said et al, 2016). 

2.2 Penyembuhan Luka 

2.2.1 Fisiologi Penyembuhan Luka 

Menurut Towsend et al (2010), penyembuhan luka secara umum akan 

melalui beberapa fase antara lain: 

1. Fase Inflamasi 

     Fase inflamasi adalah fase dimana pembuluh darah mengalami 

vasokonstriksi dan membentuk bekuan fibrinoplatelet sebagai upaya 

untuk mengontrol perdarahan. Reaksi ini berlangsung dalam 5 sampai 

10 menit. Setelah itu akan terjadi vasodilatasi dari venula. Saat itu 

norepinefrin akan dirusak oleh enzim pada intraseluler. Hal ini 

menyebabkan mikrovaskuler akan kehilangan kemampuan untuk 

vasokonstriksi. 

     Kerusakan pada mikrovaskuler akan menyebabkan elemen darah 

seperti antibodi, plasma protein, elektrolit, komplemen, dan air 

menembus spasium vaskular. Perembesan ini terjadi selama 2 sampai 3 

hari. Akibatnya adalah terjadi edema, teraba hangat, kemerahan, dan 

nyeri. Selanjutnya neutrofil akan bergerak menuju jaringan yang rusak. 

Monosit juga akan berubah menjadi makrofag dan menelan debris 

kemudian memindahkan dari area tersebut (Towsend, 2010). 

2. Fase Proliferasi 

     Pada fase proliferasi akan terbentuk banyak fibroblas serta jaringan-

jaringan untuk sel-sel yang bermigrasi. Fibroblas akan menyintesis 

kolagen dan mukopolisakarida. Sintesis kolagen akan menurunkan 
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jumlah kapiler. Setelah itu sintesis kolagen akan diturunkan untuk 

menyeimbangkan jumlah kolagen yang rusak. Sintesis dan lisis kolagen 

akan meningkatkan kekuatan jaringan. Sel-sel epitel juga akan 

membentuk kuncup pada pinggir luka. Kuncup tersebut akan 

berkembang menjadi kapiler. Kapiler yang terbentuk akan menjadi 

sumber nutrisi bagi jaringan granulasi yang baru (Towsend, 2010). 

3. Fase Maturasi 

     Fase maturasi atau remodelling merupakan tahapan dimana akan 

terbentuk jalinan ikatan kolagen, pengerutan serta hilangnya edema 

(Shobastian, 2017). Fibroblas yang terbentuk pada fase proliferasi akan 

mulai meninggalkan luka setelah 3 minggu dari cedera. Jaringan parut 

akan membesar hingga fibril kolagen tersusun semakin padat dan 

meningkatkan kekuatan jaringan. Maturasi jaringan terus berlanjut dan 

mencapai kekuatan maksimum dalam 10 hingga 12 minggu. Akan 

tetapi kekuatan tersebut tidak akan mencapai kekuatan asalnya sebelum 

jaringan tersebut luka (Towsend, 2010). 

2.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Kecepatan Penyembuhan Luka 

Menurut Sjamsuhidajat et al. (2014), gangguan penyembuhan jaringan 

dapat disebabkan karena faktor dari dalam tubuh (endogen). Penyebab 

endogen meliputi gangguan koagulasi dan gangguan sistem imun. Gangguan 

koagulasi menyebabkan berkurangnya faktor pembekuan darah yang 

diperlukan terutama pada fase inflamasi. Gangguan pada sistem imun dapat 

terjadi pada kasus infeksi virus, diabetes mellitus, hipoksia lokal atau fibrosis. 

Menurunnya sistem imunitas akan menghambat dan mengubah reaksi tubuh 
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terhadap luka, terjadi kontaminasi pada jaringan hingga kematian pada 

jaringan. 

Selain faktor endogen, terdapat pula faktor dari luar tubuh yang dapat 

mempengaruhi kecepatan penyembuhan luka, yaitu nutrisi. Nutrisi diperlukan 

untuk membantu regenerasi sel. Salah satu cara untuk menilai status gizi 

seseorang adalah dengan mengukur IMT (Indeks Massa Tubuh). IMT dapat 

menjadi indikator kadar adipositas dalam tubuh seseorang. Lemak memiliki 

peran penting dalam struktur dan fungsi membran sel serta untuk sintesis sel 

tubuh. Kekurangan lemak tubuh dapat menunda penyembuhan luka. Akan 

tetapi pasien yang gemuk atau kelebihan lemak dalam tubuh maupun jaringan 

juga dapat beresiko untuk terkena infeksi pada lukanya karena supply darah 

pada jaringan adiposa yang tidak adekuat (Widyastuti & Widyaningsih, 2016). 

2.2.3 Kriteria Penyembuhan Luka Sirkumsisi 

Penilaian penyembuhan luka sirkumsisi dapat menggunakan beberapa 

standar penilaian. Standar penilaian yang paling banyak digunakan adalah 

skor ASEPSIS dan skor Southampton. Skor ASEPSIS menggunakan beberapa 

penilaian antara lain perlu atau tidak diberikan terapi tambahan pada pasien, 

adanya cairan serous, adanya eritema, adanya eksudat purulen, adanya 

jaringan yang terpisah, adanya isolasi bakteri dengan pemeriksaan kultur, dan 

apakah pasien memerlukan rawat inap. Kriteria luka sirkumsisi pada skor 

Southampton dinyatakan sembuh apabila tidak terdapat kemerahan atau 

eritema pada luka, tidak ada cairan haemoserous (atau < 2 cm), tidak ada pus 

(atau < 2 cm), dan tidak ada tanda infeksi. Skor Southampton lebih mudah 

dan sederhana untuk digunakan karena penilaian dilakukan dengan 
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pemeriksaan fisik tanpa harus melakukan pemeriksaan penunjang lain 

(Balaprabha, 2017). Untuk melakukan penilaian pada luka dapat 

menggunakan skor Southampton sebagai berikut: 

1. Grade 0 : Proses penyembuhan Normal : Grade (0) 

2. Grade 1 : Proses penyembuhan normal dengan kemerahan sedang, 

dengan  penilaian: 

A. Ditemukan beberapa kemerahan : Grade (1A) 

B. Kemerahan : Grade (1B) 

C. Erythema Sedang : Grade (1C) 

3. Grade 2 : Erythema dengan tanda inflamasi: 

A. Pada satu tempat : Grade (2A) 

B. Disekitar luka jahitan : Grade (2B) 

C. Sepanjang Luka : Grade (2C) 

D. Disekeliling Luka : Grade (2D) 

4. Grade 3 : Luka bersih atau ditemukan cairan haemoserous: 

A. Hanya pada satu tempat <2cm : Grade (3A) 

B. Disepanjang luka >2cm : Grade (3B) 

C. Ditemukan banyak haemoserous : Grade (3C) 

D. Prolonged >3 hari : Grade (3D) 

5. Grade 4 : Pus 

A. Hanya pada satu tempat <2cm : Grade (4A) 

B. Disepanjang luka >2cm : Grade (4B) 

6. Grade 5 : Adanya infeksi yang dalam dengan atau tanpa ker. jaringan, 

hematoma, dan aspirasi 
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Grading pada skor Southampton menunjukkan keparahan terjadinya 

infeksi pada luka. Sedangkan penyembuhan luka sirkumsisi pada skor ini 

dikategorikan dalam 4 kelompok, yakni: 

(A) Penyembuhan luka normal 

(B) Luka dengan komplikasi minor  

(C) Infeksi pada luka 

(D) Luka dengan hematoma mayor (Butt, 2013) 

2.3 Pengaruh Obesitas terhadap Penyembuhan Luka 

     Obesitas merupakan masalah kesehatan yang meluas di masyarakat saat ini. 

Obesitas didefinisikan sebagai keadaan dimana adanya peningkatan yang sangat 

berlebihan pada massa jaringan adiposa (Widyastuti & Widyaningsih, 2016). 

Obesitas berdampak  negatif secara kompleks pada berbagai sistem organ, 

termasuk masalah terkait penyembuhan luka. Sejumlah penelitian mengemukakan 

korelasi antara obesitas dan penyembuhan luka yang abnormal. Perubahan pada 

adiposit menyebabkan penyembuhan luka terhambat melalui beberapa 

mekanisme. Baik itu oleh karena adanya perubahan anatomi dari pembuluh darah 

maupun perubahan substansi vaskular (Yvonne et al, 2014). 

     Pada penderita obesitas, terjadi hiperplasia dan hipertrofi dari adiposit. 

Perubahan atau modifikasi dari pembuluh darah diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan dari adiposit yang meningkat. Pada titik tertentu, terjadi penurunan dari 

elastin dan peningkatan kolagen V dan VI pada adiposit. Elastin memiliki fungsi 

untuk memungkinkan fleksibilitas dan dilatasi dari pembuluh darah, hal ini tentu 

sangat diperlukan pada proses angiogenesis. Kolagen diperlukan untuk 

meningkatkan kekuatan jaringan yang akan meningkatkan rigiditas pembuluh 



21 

 

 
 

darah sehingga ekspansi pembuluh darah yang bertujuan untuk mengompensasi 

hiperplasia dan hipertofi adiposit tidak dapat berjalan dengan baik. Peningkatan 

massa adiposit yang tidak diikuti dengan angiogenesis akan berujung pada perfusi 

oksigen dan nutrisi yang tidak adekuat. Keadaan ini diperparah dengan kerusakan 

vaskular yang terjadi dari luka. Oksigen yang diperlukan untuk energi magrofag 

dalam proses fagositosis. Hal ini juga dapat meningkatkan risiko infeksi (Spencer 

et al, 2011).  

     Seseorang yang mengalami obesitas juga mengalami perubahan substansi 

vaskular, terjadi peningkatan 11f3-hydroxysteroid dehydrogenase tipe 1 yang 

mana merupakan enzim yang dapat menginduksi glukokortikoid. Glukokortikoid 

merupakan substansi yang berfungsi mensupresi angiogenesis. Supresi 

angiogenesis menyebabkan kondisi lingkukan hipoksia. Hipoksia yang terjadi 

akan menginduksi peningkatan hypoxia-inducible factor 1 alpha (HIF1α). HIF1α 

akan mengaktivasi kolagen I dan III sehingga berikatan dengan Lysil oxidase 

(LOX). Hal ini berujung pada terjadinya proses inflamasi lokal. Fase inflamasi 

yang seharusnya terjadi pada 3 hari pertama luka akan diperpanjang dengan 

adanya hal ini (Michailidou et al, 2012). 

     Selain itu, angiogenesis juga disupresi dengan adanya penurunan dari nitrogen 

oxyde (NO) yang sejalan dengan obesitas. Supresi angiogenesis yang terjadi akan 

menurunkan perfusi aliran darah ke jaringan. Hal ini mengakibatkan oksigenasi, 

nutrisi, dan sel-sel imun berkurang pada daerah penyembuhan luka. Kondisi 

iskemik ini mengakibatkan supresi dari proses diferensiasi endothelial progenitor 

cells (EPC), substansi yang berfungsi untuk memperbaiki endotel pembuluh darah 

dan menunjang proses angiogenesis (Chen et al, 2012). 
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(Yvonne et al, 2014; Spencer et al, 2011; Michailidou et al, 2012; Chen et al, 2012) 

Gambar 2.1 

Pengaruh Obesitas terhadap Penyembuhan Luka 

 

2.4 Indeks Massa Tubuh (IMT) 

2.4.1 Pengertian Indeks Massa Tubuh 

Indeks Massa Tubuh atau yang kemudian disingkat IMT adalah suatu 

metode pengukuran untuk memantau status gizi seseorang. Status gizi dapat 

berupa kekurangan atau kelebihan berat badan (Barrett et al, 2016). Menurut 

Kuczmarski (2002), IMT digunakan untuk mengukur status gizi antropometri 

seseorang dengan menggunakan tinggi badan dan berat badan. Setelah 

dilakukan pengukuran, status gizi dapat dikelompokkan berdasarkan tabel 

yang telah dibakukan menjadi tiga kategori yakni berat badan kurang 

(underweight), normal, berat badan berlebih (overweight). 

Pada anak, IMT digunakan sebagai screening untuk mendeteksi masalah 

berat badan pada anak. Namun perhitungan IMT pada orang dewasa berbeda 

dengan IMT pada anak. Hal ini dikarenakan perhitungan IMT pada anak 

Hambat  Penyembuhan Luka 

Obesitas 

 

11f3-hydroxysteroid 

dehydrogenase tipe 1 ↑ 
NO 

↓ 

Elastin ↓ Kolagen V 

dan VI ↑ 

Glukokortikoid ↑ 

Supresi angiogenesis 

Perfusi aliran darah ↓ 

Fibrosis 

Hambat proliferasi kapiler 

Gangguan angiogenesis Trauma 

Hipoksia, nutrisi ↓, sel imun ↓ Kerusakan kapiler 
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maupun remaja memerlukan kriteria yang spesifik terhadap umur dan jenis 

kelamin. Umur dipertimbangkan karena jumlah lemak tubuh yang fluktuatif. 

Jumlah lemak tubuh juga berbeda antara perempuan dan laki-laki 

(Kuczmarski, 2002). 

2.4.2 Komponen Indeks Massa Tubuh 

1. Tinggi Badan 

     Menurut Kuk et al (2007), terdapat beberapa langkah untuk 

mengukur tinggi badan pada penghitungan IMT. Posisi badan berdiri 

tegak lurus, tanpa menggunakan alas kaki, kedua tangan merapat ke 

badan, punggung dan pantat menempel dengan dinding, kemudian 

pandangan diarahkan ke depan. Kedua lengan dibuat senyaman 

mungkin di samping badan. Bagian pengukur yang dapat digerakkan ke 

atas dan ke bawah disejajarkan dengan bagian kepala yang paling atas 

yaitu vertex. 

     Penentuan tinggi badan pada anak sedikit berbeda dengan 

pengukuran tinggi badan pada dewasa. Hal ini ditujukan pada posisi 

pengukuran tinggi badan pada anak. Terutama pada anak yang masih 

belum dapat berdiri maupun anak yang tidak kooperatif. Pada anak usia 

0-2 tahun, tinggi badan disebut juga sebagai panjang badan. Panjang 

badan diukur pada posisi tidur telentang. Sedangkan pada anak usia 2 

tahun ke atas, tinggi badan diukur sebagai tinggi berdiri layaknya 

pengukuran tinggi badan pada dewasa (IDAI, 2013). 

2. Berat Badan 
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     Berat badan dapat dijadikan sebagai ukuran yang reliable apabila 

dikombinasikan serta dipertimbangkan dengan parameter lain. 

Parameter lain seperti tinggi badan, dimensi kerangka tubuh, proporsi 

lemak, otot, tulang, dan komponen berat patologis seperti edema dan 

splenomegali. Pengukuran berat badan sebaiknya dilakukan pada pagi 

hari, yaitu saat bangun tidur sebelum sarapan. Kurang lebih saat itu 

merupakan 10-12 jam setelah pengosongan lambung. Sebelum 

melakukan pengukuran berat badan dengan timbangan badan, terlebih 

dahulu dilakukan kalibrasi pada alat tersebut. Pastikan angka nol 

merupakan angka permulaan yang ditunjukkan oleh timbangan badan, 

dan memiliki ketelitian 0,1kg (Kuk et al, 2007). 

2.4.3 Cara Menghitung Indeks Massa Tubuh 

Menurut WHO, Indeks Massa Tubuh adalah nilai yang diambil dari 

perhitungan antara berat badan dan tinggi badan seseorang. Rumus yang 

digunakan untuk menghitung IMT adalah sebagai berikut: 

IMT = 
Berat badan (Kg)

 Tinggi badan (m)  
 

Menurut WHO (World Health Organization), Indeks Massa Tubuh 

dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Kategori IMT menurut WHO 
Klasifikasi  IMT (kg/m

2
) 

Berat Badan Kurang  <18,5 

Normal  18,5-24,9 

Berat Badan Lebih  >25 

Pre Obesitas  25-29,9 

Obesitas Tingkat I  30-34,9 

Obesitas Tingkat II  35-39,9 

Obesitas Tingkat III  >40 
(Riskesdas, 2013) 

Menurut Depkes RI (Departemen Kesehatan Republik Indonesia), Indeks 

Massa Tubuh dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut: 
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Tabel 2.2 Kategori IMT menurut Depkes RI 

Klasifikasi  
IMT (kg/m

2
) 

Laki-Laki Perempuan 

Kurus  <18 <17 

Normal  18 – 25 17 – 23 

Kegemukan  25 – 27 23 – 27 

Obesitas  >27 >27 
(Riskesdas, 2013) 

     Terdapat perbedaan pengukuran IMT pada anak dibandingkan 

penghitungan IMT pada dewasa yang hanya menggunakan rumus di atas. 

Terdapat beberapa faktor yang juga mempengaruhi IMT pada anak. Setelah 

mendapatkan hasil IMT pada anak dengan data berat badan dan tinggi badan 

seperti rumus di atas, kita dapat melakukan plotting IMT pada kurva CDC 

BMI-for-age growth chart. Pada kurva CDC ini akan dibedakan antara kurva 

untuk anak laki-laki dan kurva untuk anak perempuan (Kuczmarski, 2002).



26 

 

 
 

(IDAI, 2013) 

Gambar 2.2 

Kurva Pertumbuhan CDC 2000 pada Laki-laki 
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(IDAI, 2013) 

Gambar 2.3 

Kurva Pertumbuhan CDC 2000 pada Perempuan 
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Tabel 2.3 Kategori Indeks Massa Tubuh pada Anak-Anak dan Remaja 
Klasifikasi  Jarak Persentil 

Berat Badan Kurang  Berdasarkan usia di bawah persentil 5 

Berat Badan Normal  Berdasarkan usia di bawah persentil 5 – 85 

Memiliki risiko kelebihan berat badan Berdasarkan usia di bawah persentil 85 – 95 

Berat Badan Lebih  Berdasarkan usia persentil ≥ 95 
(Kuczmarski, 2000) 

2.4.4 Faktor yang Mempengaruhi Indeks Massa Tubuh 

Menurut Sugondo et al (2016), ada beberapa hal yang dapat 

mempengaruhi IMT seseorang, baik itu secara langsung maupun tidak 

langsung. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi IMT seseorang antara lain: 

1. Usia 

     Faktor yang secara langsung berhubungan dengan IMT seseorang 

adalah usia. Angka kejadian obesitas berdasarkan IMT terus menerus 

mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya usia. Hal ini 

dikarenakan massa otot dalam tubuh yang semakin berkurang. 

Berkurangnya massa otot tersebut akan mudah untuk diakumulasikan 

menjadi lemak. Selain itu, metabolisme yang terjadi pada tubuh juga 

akan semakin menurun. Dengan begitu, seiring bertambahnya usia 

maka kebutuhan kalori akan semakin rendah (Sugondo et al, 2016). 

2. Genetik 

     Obesitas cenderung diturunkan dalam keluarga. Hal ini disebabkan 

oleh faktor genetik, pola makan dalam keluarga, serta life style yang 

diterapkan dalam suatu keluarga (Sugondo et al, 2016). Diketahui 

bahwa lebih dari 40% variasi IMT dijelaskan oleh faktor genetik. 

Hubungan paling erat adalah pada generasi pertama keluarga. Apabila 

kedua orang tua normal, maka kemungkinan keturunan pertama 

mengalami obesitas kurang dari 10%. Resiko obesitas akan terjadi pada 
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22%-50% anak apabila salah satu dari orang tuanya menderita obesitas. 

Namun resiko ini dapat meningkat menjadi 75% apabila kedua orang 

tuanya menderita obesitas (Hill et al, 2012).  

3. Jenis Kelamin 

     Kategori overweight lebih banyak ditemukan pada laki-laki. Akan 

tetapi, untuk prevalensi obesitas lebih tinggi pada perempuan 

(Riskesdas, 2013). Hal ini dikarenakan jumlah lemak tubuh pada 

dewasa muda laki-laki adalah sebesar >25%, sedangkan pada 

perempuan sebesar >35% (Sugondo et al, 2016). 

4. Pola Makan 

     Pola makan adalah susunan makanan yang dikonsumsi oleh 

seseorang. Hal ini berkaitan dengan jenis, proporsi, maupun kombinasi 

dari makanan yang dikonsumsi. Jenis makanan misalnya seseorang 

yang mengonsumsi makanan cepat saji akan lebih cepat mengalami 

obesitas. Penyebabnya adalah kandungan lemak dan gula yang tinggi 

pada makanan cepat saji. Peningkatan porsi maupun frekuensi makan 

juga berpengaruh pada peningkatan IMT seseorang. Semakin banyak 

jumlah kalori yang dikonsumsi akan sejalan dengan bertambahnya 

proporsi makan seseorang. Kombinasi makanan tinggi lemak akan 

berisiko meningkatkan IMT dibandingkan makanan tinggi protein 

dengan jumlah kalori yang sama (Sugondo et al, 2016). 

5. Aktivitas Fisik 

     Aktivitas fisik merupakan gerakan tubuh menggunakan kontraksi 

otot yang kemudian menghasilkan energi. Untuk menjaga kesehatan, 
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tubuh membutuhkan aktivitas fisik sedang minimal 30 menit sehari 

dalam seminggu. Aktivitas fisik juga berguna untuk program penurunan 

berat badan maupun menjaga berat badan dengan cara melakukan 

aktivitas fisik kurang lebih 60 menit dalam sehari (Sugondo et al, 

2016). 

2.4.5 Kelebihan dan Kekurangan Indeks Massa Tubuh 

Menurut Freedman et al (2013), Indeks Massa Tubuh dinilai sebagai cara 

untuk mengetahui status gizi seseorang secara mudah dikarenakan IMT 

memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan dari pengukuran dengan 

menggunakan IMT antara lain: 

1. Tidak memerlukan biaya yang mahal 

2. Pengukuran hanya memerlukan berat badan dan tinggi badan 

3. Penghitungan mudah dan telah tersedia nilai standar dalam bentuk tabel 

untuk membaca hasil 

Selain memiliki sejumlah kelebihan, IMT juga memiliki beberapa 

keterbatasan dalam penggunaannya. Beberapa keterbatasan dalam pengukuran 

status gizi menggunakan IMT yakni pada: 

1. Olahragawan 

     Pada olahragawan yang sangat terlatih, terjadi peningkatan massa 

otot seiring dengan aktivitas yang meningkat. Kategori obesitas dalam 

IMT seringkali didapatkan pada olahragawan. Peningkatan ini bukan 

dikarenakan kadar lemak tubuh mereka yang meningkat, melainkan 

karena adanya peningkatan massa otot pada olahragawan (Freedman, 

2013). 
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2. Anak-Anak dan Remaja 

     Pengukuran status gizi pada anak dan remaja dibedakan berdasarkan 

usia dan jenis kelamin. Pada usia anak-anak dan remaja, terdapat 

perbedaan kecepatan penambahan ukuran linear tubuh (tinggi badan) 

dan berat badan. Hal ini menyebabkan pengukuran IMT tidak dapat 

menggunakan rumus IMT pada dewasa. Dianjurkan untuk melakukan 

pengukuran berat badan berdasarkan nilai persentil. Selain itu, pada 

masa pertumbuhan terdapat perbedaan jumlah lemak viseral pada laki-

laki dan perempuan. Perbedaan ini terus berubah seiring dengan 

pertumbuhan dan perkembangan tubuh (Freedman, 2013).      

3. Bangsa yang Berbeda 

     Perbedaan bangsa berpengaruh pada variasi komposisi tubuh 

masyarakatnya. Hal ini menjadikan pengukuran IMT pada bangsa yang 

berbeda memerlukan beberapa modifikasi. Sebagai contoh seseorang 

dengan IMT 24,9 kg/m
2
 yang tinggal di negara Benua Eropa termasuk 

dalam kategori normal. Namun seseorang dengan IMT 24,9 kg/m
2 

yang 

merupakan warga berkebangsaan di negara Asia sudah digolongkan ke 

dalam kategori berat badan lebih (Freedman, 2013). 

 

 


