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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit tidak menular (PTM) merupakan penyebab kematian utama di Dunia. 

Menurut World Health Organization (WHO) pada tahun 2017 terjadi 57 juta 

kematian diseluruh dunia dan 63% dari jumlah kematian tersebut disebabkan oleh 

penyakit tidak menular. Salah satu PTM yang merupakan masalah bagi kesehatan 

adalah penyakit hernia. Medical Service (Ministry Of Health / MOH) mengemukakan 

bahwa diantara sepuluh macam penyakit yang menempati ranking tertinggi 

hospitalisasi, salah satu diantaranya adalah hernia inguinalis dengan prevalensi 1,8%. 

Meskipun angka insiden ini rendah tetapi masalah ini bisa menjadi besar dikarenakan 

hernia inguinalis dapat menjadi kondisi kegawatan (WHO, 2018). 

Kasus kegawat daruratan dapat terjadi jika hernia inguinalis bersifat inkarserasi 

(ireponibel disertai gangguan pasase) serta strangulasi (ireponibel disertai gangguan 

vaskularisasi). Inkarserasi menjadi penyebab obstruksi usus nomor satu dan tindakan 

operasi darurat nomor dua setelah apendisitis akut di Indonesia (Greenberg et al, 

2008; Sjamsuhidajat et al, 2010). 

Hernia inguinalis dibagi menjadi hernia inguinalis lateralis dan hernia inguinalis 

medialis dimana hernia inguinalis lateralis merupakan suatu hernia yang keluar dari 

rongga peritoneum melalui anulus inguinalis internus yang terletak lateral dari 

pembuluh epigastrika inferior, kemudian hernia masuk ke dalam kanalis inguinalis 

dan jika cukup panjang, menonjol keluar dari anulus inguinalis eksternus 
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Hernia inguinalis medialis merupakan suatu hernia yang menonjol langsung 

kedepan melalui segitiga hesselbach, daerah yang dibatasi ligamentum inguinal 

dibagian inferior, pembuluh epigastrika inferior dibagian lateral dan tepi ototrektus 

dibagian medial. Hernia inguinalis lateralis ditemukan lebih banyak dua pertiga dari 

hernia inguinalis. Sepertiga sisanya adalah hernia inguinalis medialis (Greenberg et 

al, 2008; Sjamsuhidajat et al, 2010). 

Faktor risiko yang dapat menjadi etiologi hernia inguinalis yaitu peningkatan 

tekanan intra-abdomen (batuk kronis, konstipasi, pekerjaan berat, overweight dan 

obesitas) dan kelemahan otot dinding abdomen (jenis kelamin, genetik, dan usia tua) 

(John, 2011). 

Pekerjaan berat sering bertanggung jawab sebagai penyebab kasus hernia 

inguinalis, Pekerjaan berat dapat meningkatkan tekanan intra-abdomen pada perut 

yang mengakibatkan organ perut (biasanya usus) menonjol melalui titik yang lemah 

atau robekan pada dinding otot perut yang tipis sehingga menyebabkan hernia 

inguinalis hal ini biasanya dihubungkan dengan pekerjaan mengangkat berat seperti 

pada petani, buruh, dan pekerja tambang (Oswari, 2005). 

Kasus hernia inguinalis di USA (United States America) sekitar 800.000 kasus 

setiap tahun dan negara Belanda sekitar 33.000 kasus setiap tahun. Di Indonesia pada 

daerah Jawa Timur khususnya Kabupaten Jombang berdasarkan data sekunder dari 

poli bedah RS Al-Aziz Kabupaten Jombang, kasus yang tertinggi di poli bedah 

tersebut merupakan hernia inguinalis. Selain itu kasus hernia yang ada di RS Al-Aziz 

pada tahun 2018 mengalami peningkatan yg signifikan pula dibanding tahun 2017 

(Ruhl & Everhart, 2009). 
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Sampai saat ini hernia merupakan tantangan dalam peningkatan status kesehatan 

masyarakat karena berkurangnya skala fungsi dan produktivitas seseorang dalam 

jangka waktu yang cukup lama akibat lambatnya proses penyembuhan dan tingginya 

angka rekurensi. Hal tersebut dapat menurunkan produktivitas seseorang sehingga 

akan menimbulkan masalah sosial ekonomi (Ruhl & Everhart, 2009; Sjamsuhidajat, 

et al., 2010; Martin, et al., 2012).  

Berdasarkan beberapa hal di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai hubungan antara pekerjaan dan hernia inguinalis di poli bedah 

RS Al-Aziz Kabupaten Jombang Periode 2017-2018. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara pekerjaan berat dan hernia inguinalis di Poli Bedah 

RS Al-Aziz Kabupaten Jombang periode 2017-2018? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pekerjaan berat 

dan hernia inguinalis di poli bedah RS Al-Aziz Kabupaten Jombang periode 

2017-2018. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui angka kejadian hernia inguinalis di poli bedah RS Al-

Aziz Kabupaten Jombang periode 2017-2018 yang diakibatkan oleh jenis 

pekerjaan berat. 
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2. Untuk mengetahui karakteristik pasien hernia inguinalis yang meliputi 

jenis kelamin, usia, jenis hernia inguinalis dan letak hernia inguinalis di 

poli bedah RS Al-Aziz Kabupaten Jombang periode 2017-2018. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

     Manfaat akademis yang diharapkan peneliti adalah bahwa hasil penelitian ini 

dapat dijadikan rujukan dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan tentang 

pekerjaan yang dapat menjadi faktor penyebab terjadinya hernia inguinalis dan 

berguna juga sebagai referensi mahasiswa ataupun tenaga medis lainnya yang 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hernia inguinalis. 

1.4.2 Manfaat Klinis 

Sebagai bukti ilmiah yang membuktikan tentang hubungan pekerjaan dengan 

hernia inguinalis sehingga dapat diharapkan klinisi mampu mendiagnosis lebih 

awal terutama di layanan primer. 

1.4.3 Manfaat untuk Masyarakat 

     Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai faktor predisposisi pada 

hernia inguinalis, khususnya faktor pekerjaan sehingga diharapkan masyarakat 

dengan pekerjaan yang tergolong berat mendapat penanganan secepatnya saat 

terdiagnosis hernia inguinalis serta memberikan edukasi tentang himbauan 

pemakaian korset saat bekerja dan mengurangi beban pekerjaannya. 


