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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Hernia 

2.1.1. Pengertian Hernia 

       Hernia merupakan penonjolan isi suatu rongga melalui bagian lemah dari 

dinding rongga bersangkutan. Pada hernia abdomen, isi perut menonjol melalui 

bagian lemah dari lapisan muscullo-apponeurotic dinding perut. Hernia terdiri dari 

cincin, kantong, dan isi hernia (Sjamsuhidajat et al, 2010). 

 Hernia inguinalis lateralis adalah suatu keadaan dimana sebagian usus masuk 

melalui sebuah lubang pada dinding perut ke dalam kanalis inguinalis. Kanalis 

inguinalis adalah saluran berbentuk tabung yang merupakan jalan tempat turunnya 

testis (buah zakar) dari perut ke dalam skrotum (kantung zakar) sesaat sebelum 

bayi dilahirkan (Sjamsuhidajat et al, 2010; Snell, 2012).). 

2.1.2 Klasifikasi Hernia 

 a. Berdasarkan terjadinya: 

1) Hernia bawaan atau congenital 

2) Hernia didapat atau akuisita 

 b. Berdasarkan tempatnya: 

1) Hernia Inguinalis:  hernia isi perut yang tampak di daerah sela paha (regio 

inguinalis). 

2) Hernia femoralis: hernia isi perut yang tampak di daerah fosa femoralis. 

3) Hernia umbilikalis: hernia isi perut yang tampak di daerah isi perut. 
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4) Hernia diafragmatik: hernia yang masuk melalui lubang diafragma ke 

dalam rongga dada. 

5) Hernia nucleus pulposus (HNP). 

c. Berdasarkan sifatnya 

1) Hernia reponibel: yaitu isi hernia masih dapat dikembalikan ke kavum 

abdominalis lagi tanpa operasi. 

2) Hernia irreponibel: yaitu isi kantong hernia tidak dapat dikembalikan ke 

dalam rongga. 

3) Hernia akreta: yaitu perlengketan isi kantong pada peritonium kantong 

hernia. 

4) Hernia incarcerated: yaitu bila isi hernia terjepit oleh cincin hernia. 

d. Berdasarkan isinya 

1) Hernia adiposa: adalah hernia yang isinya terdiri dari jaringan lemak. 

2) Hernia litter: adalah hernia inkarserata atau strangulate yang sebagian 

dinding ususnya saja yang terjepit di dalam cincin hernia. 

3) Slinding hernia: adalah hernia yang isi hernianya menjadi sebagian dari 

dinding kantong hernia (Sjamsuhidajat, 2010). 

2.2 Hernia Inguinalis 

2.2.1 Anatomi 

Dinding perut memiliki struktur muscullo-apooneurosis yang kompleks. 

Dinding perut terdiri dari berbagai lapis, yaitu dari luar ke dalam, lapisan kulit 

yang terdiri dari kutis dan subkutis, lemak subkutan dan fascia superfisial (fascia 

Scarpa), kemudian terdapat 3 lapisan otot dinding perut yaitu muscullus obliquus 
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abdominis externus, muscullus obliquus abdominis externus, muscullus 

tranversus abdominis, dan akhirnya lapisan prepertoneum dan peritoneum, yaitu 

fasia transversalis, lemak preperitoneal, dan peritoneum. Otot di bagian depan 

tengah terdiri dari sepasang otot rectus abdominis dengan fasianya yang di garis 

tengah dipisahkan oleh linea alba (Sjamsuhidajat et al, 2010).   

 
(Sjamsuhidajat et al, 2010) 

Gambar 2.3 

Penampang lintang dinding perut 

 

     Dinding perut membentuk rongga yang melindungi isi rongga perut. Integritas 

lapisan muscullo-apponeurosis dinding perut sangat penting untuk mencegah 

terjadinya hernia bawaan, dapatan, maupun latrogenik. Fungsi lain otot dinding 

perut adalah pada pernapasan, juga pada proses berkemih, dan buang air besar 

dengan meninggikan tekanan intra-abdomen (Ganong, 2008; Sjamsuhidajat, et 

al., 2010; Omar & Moffat, 2011). 

     Canalis inguinalis dibatasi craniolaterale oleh annulus inguinalis internus 

yang merupakan bagian terbuka dari fascia transversalis dan apponeursis 

muscullus transversus abdominis. Di media bawah, di atas tuberculum pubikum, 

kanal ini dibatasi oleh annulus inguinalis externus, bagian terbuka dari 

Kulit dan subkutis 

1. Kulit 

2. Jaringan subkutan 

3. Fascia scarpa 

Otot dinding perut 

4. M. obliquus eksternus 

5. M. obliquus internus 

6. M. obliquus 

transversus 

7. Fascia transversalis 

 

Jaringan peritoneal dan 

peritoneum 

8. Jaringan peritoneal 

9. Peritoneum parietale 

Otot ventromedial 

10. M. rektus abdominis 

11. Linea alba 
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apponeurosis muscullus obliquus externus. Atapnya ialah apponeurosis 

muscullus obliquus externus dan di dasarnya terdapat ligamentum inguinale. 

Kanal berisi tali sperma pada pria dan ligamentum rotundum pada wanita 

(Sjamsuhidajat, et al., 2010; Omar & Moffat, 2011; Snell, 2012). 

 
 (Alexander, Rothrock & McEwen, 2011) 

Gambar 2.4 

Regio Inguinal 

2.2.2 Etiologi Hernia Inguinalis 

     Biasanya tidak ditemukan sebab yang pasti, meskipun kadang sering di 

hubungkan dengan angkat berat. Hernia inguinalis dapat terjadi karena anomaly 

congenital atau sebab yang didapat, hernia inguinalis dapat di jumpai pada semua 

usia, lebih banyak pada pria dari pada wanita. Berbagai faktor penyebab berperan 

pada pembentukan pintu masuk pada annulus internus yang cukup lebar sehingga 

dapat dilalui oleh kantong dan isi hernia. Disamping itu diperlukan pula faktor 

yang dapat mendorong isi hernia untuk melewati pintu yang cukup lebar tersebut 

(Jansen, et al., 2009). 

     Faktor yang dipandang berperan kausal adalah adanya prosesus vaginalis 

yang terbuka, peninggian tekanan dalam rongga perut dan kelemahan otot 

dinding perut karena usia. Insiden hernia meningkat dengan bertambahnya umur 
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mungkin karena meningkatnya penyakit yang meninggikan tekanan intra-

abdomen dan jaringan penunjang berkurang kekuatannya (Sabiston, et a.l, 2012; 

Berge, 2013). 

     Hernia inguinalis timbul lebih sering pada sisi kanan dibandingkan sisi kiri. 

Peningkatan tekanan intra-abdomen yang meninggi secara kronik akibat 

berbagai sebab, yang mencakup pengejanan mendadak, gerak badan yang terlalu 

aktif, obesitas, batuk kronik, asites, sering mengejan pada waktu buang air besar 

oleh karena sering konstipasi, kehamilan, hipertrofi prostat dan adanya masa 

abdomen yang besar, merupakan faktor predisposisi perkembangan hernia (Ruhl 

& Everhart, 2009; Sabiston et al, 2008). 

     Dalam keadaan relaksasi otot dinding perut, bagian yang membatasi annulus 

internus turut kendur. Pada keadaan itu tekanan intra-abdomen tidak tinggi dan 

canalis inguinalis berjalan lebih vertikal. Sebaliknya bila otot dinding perut 

berkontraksi, canalis inguinalis berjalan lebih transversal dan annulus inguinalis 

tertutup sehingga dapat mencegah masuknya usus ke dalam kanalis inguinalis. 

Kelemahan otot dinding perut lain terjadi akibat kerusakan nervus illioinguinalis 

dan nervus illiofemoralis setelah herniotomi (Sjamsuhidajat, et al., 2010; Tanto, 

et al., 2014). 

Pada orang yang sehat, ada tiga mekanisme yang dapat mencegah terjadinya 

hernia inguinalis, yaitu kanalis inguinalis yang berjalan miring, adanya struktur 

muscullus obliquus abdominis internus yang menutup annulus inguinalis 

internus ketika berkontraksi dan adanya fascia transversa yang kuat yang 

menutupi trigonum hasselbach yang umumnya hampir tidak berotot. Gangguan 
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pada mekanisme ini dapat menyebabkan terjadinya hernia inguinalis lateralis 

(Sjamsuhidajat, et al., 2010; Sabiston, et al., 2012). 

2.2.3 Klasifikasi Hernia Inguinalis 

     Hernia inguinalis indirek disebut juga hernia inguinalis lateralis, karena keluar 

dari rongga peritoneum melalui anulus inguinalis internus yang terletak lateral 

dari pembuluh epigastrika inferior, kemudian hernia masuk ke dalam kanalis 

inguinalis, jika cukup panjang akan menonjol keluar dari anulus inguinalis 

eksternus. Apabila hernia inguinalis lateralis berlanjut, tonjolan akan sampai ke 

skrotum, yang disebut hernia skrotalis. Kantong hernia berada dalam muskulus 

kremaster terletak anteromedial terhadap vas deferen dan struktur lain dalam 

funicullus spermatikus. Pada anak, hernia inguinalis lateralis disebabkan oleh 

kelainan bawaan berupa tidak menutupnya prosesus vaginalis peritoneum 

sebagai akibat proses penurunan testis ke skrotum. Hernia inguinalis lateralis 

merupakan bentuk hernia yang paling sering ditemukan dan diduga mempunyai 

penyebab kongenital (Schwartz, 2009). 

 
(Alexander, Rothrock & McEwen, 2011) 

Gambar 2.5 

Tipe Hernia Inguinalis 
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Kanalis inguinalis adalah kanal yang normal pada fetus. Pada bulan ke-8 

kehamilan, terjadi desensus testis melalui kanal tersebut. Penurunan testis 

tersebut akan menarik peritonium ke daerah skrotum sehingga terjadi penonjolan 

peritoneum yang disebut prosesus vaginalis peritonei. Pada bayi yang sudah 

lahir, umumnya prosesus ini sudah mengalami obliterasi sehingga isi rongga 

perut tidak dapat melalui kanalis tersebut. Namun dalam beberapa hal, sering kali 

kanalis ini tidak menutup. Karena testis kiri turun lebih dahulu maka kanalis 

kanan lebih sering terbuka. Dalam keadaan normal kanalis yang terbuka ini akan 

menutup pada usia 2 bulan (Alexander, et al., 2011). 

Bila prosesus terbuka terus karena tidak mengalami obliterasi, akan timbul 

hernia inguinalis kongenital. Pada orang tua, kanalis tersebut telah menutup 

namun karena lokus minoris resistensi maka pada keadaan yang menyebabkan 

peninggian tekanan intra-abdomen meningkat, kanal tersebut dapat terbuka 

kembali dan timbul hernia inguinalis lateralis akuisita (Sjamsuhidajat, et al., 

2010; Tanto, et al., 2014). 

Hernia inguinalis direk, disebut juga hernia inguinalis medialis, menonjol 

langsung kedepan melalui segitiga hesselbach, daerah yang dibatasi ligamentum 

inguinal dibagian inferior, pembuluh epigastrika inferior dibagian lateral dan tepi 

otot rektus dibagian medial. Dasar segitiga hasselbach dibentuk oleh fasia 

transversal yang diperkuat oleh serat apponeurisis mscullus tranversus 

abdominis yang kadang-kadang tidak sempurna sehingga daerah ini potensial 

untuk menjadi lemah. Hernia inguinalis medialis, karena tidak keluar melalui 

kanalis inguinalis dan tidak ke skrotum, umumnya tidak disertai strangulasi 
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karena cincin hernia longgar (Schwartz, 2009; Sjamsuhidajat, et al., 2010; Tanto, 

et al., 2014). 

Hernia inguinalis direk terjadi sekitar 15% dari semua hernia inguinalis. 

Kantong hernia inguinalis direk menonjol langsung ke anterior melalui dinding 

posterior kanalis inguinais medial terhadap arteria dan vena epigastrika inferior, 

karena adanya tendo conjunctivus (tendo gabungan insersio musculus obliquus 

internus abdominis dan musculus transversus abdominis) yang kuat, hernia ini 

biasanya hanya merupakan penonjolan biasa, oleh karena itu leher kantong 

hernia lebar (Schwartz, 2009; Sjamsuhidajat, et al., 2010; Alexander, et al., 

2011). 

     Hernia inguinalis direk jarang pada perempuan dan sebagian besar bersifat 

bersifat bilateral. Hernia ini merupakan penyakit pada laki-laki tua dengan 

kelemahan otot dinding abdomen (Snell, 2012). 

2.2.4 Manifestasi Klinis Hernia Inguinalis 

     Sebagian besar hernia adalah asymptomatic, pada umumnya keluhan pada 

orang dewasa berupa benjolan pada daerah inguinal dan meluas ke depan atau ke 

dalam skrotum yang timbul lebih menonjol pada waktu mengedan, batuk, atau 

mengangkat beban berat, dan menghilang waktu istirahat baring (Sabiston et al, 

2008). 

     Kebanyakan ditemukan pada pemeriksaan fisik rutin dengan palpasi benjolan 

pada annulus inguinalis superfisialis atau suatu kantong setinggi annulus 

inguinalis profundus. Salah satu tanda pertama hernia adalah adanya massa 

dalam daerah inguinalis manapun atau bagian atas skrotum. Dengan berlalunya 
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waktu, sejumlah hernia turun ke dalam skrotum sehingga skrotum membesar. 

Pasien hernia tidak nyaman dan pegal pada daerah ini, yang dapat dihilangkan 

sengan reposisi manual hernia ke dalam cavitas peritonealis. Tetapi dengan 

berdiri atau dengan gerak badan biasanya hernia akan muncul kembali (Sabiston 

et al, 2008). 

2.2.5 Patofisiologi Hernia Inguinalis 

Terjadinya hernia disebabkan oleh dua faktor yang pertama adalah faktor 

kongenital yaitu kegagalan penutupan prosesus vaginalis pada waktu kehamilan 

yang dapat menyebabkan masuknya isi rongga perut melalui kanalis inguinalis, 

faktor yang kedua adalah faktor yang didapat seperti hamil, batuk kronis, 

pekerjaan mengangkat benda berat, dan faktor usia. Masuknya isi rongga perut 

melalui canalis ingunalis, jika cukup panjang maka akan menonjol keluar dari 

annulus ingunalis externus. Apabila hernia ini berlanjut tonjolan akan sampai ke 

skrotum karena kanal inguinalis berisi tali sperma pada laki-laki, sehingga 

menyebakan terjadinya hernia. Hernia ada yang dapat kembali secara spontan 

maupun manual juga ada yang tidak dapat kembali secara spontan ataupun 

manual akibat terjadi perlengketan antara isi hernia dengan dinding kantong 

hernia sehingga isi hernia tidak dapat dimasukkan kembali. Keadaan ini akan 

mengakibatkan kesulitan untuk berjalan atau berpindah sehingga aktivitas akan 

terganggu. Jika terjadi penekanan terhadap cincin hernia maka isi hernia akan 

mencekik sehingga terjadi hernia strangulated yang akan menimbulkan gejala 

ileus yaitu gejala obstruksi usus sehingga menyebabkan peredaran darah 

terganggu yang akan menyebabkan kurangnya suplai oksigen yang bisa 
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menyebabkan iskemik dan isi hernia ini akan menjadi nekrosis (Sjamsuhidajat, et 

al., 2010; Pluta, et al., 2011). 

     Kalau kantong hernia terdiri atas usus dapat terjadi perforasi yang akhirnya 

dapat menimbulkan abses lokal atau prioritas jika terjadi hubungan dengan 

rongga perut. Obstruksi usus juga menyebabkan penurunan peristaltik usus yang 

bisa menyebabkan konstipasi. Pada keadaan strangulated akan timbul gejala 

ileus yaitu perut kembung, muntah, dan obstipasi pada strangulasi nyeri yang 

timbul letih berat dan continue, daerah benjolan menjadi merah (Sjamsuhidajat, 

et al., 2010; Pluta, et al., 2011). 

2.2.6 Pemeriksaan Hernia Inguinalis 

     Daerah inguinalis pertama-tama diperiksa dengan inspeksi, pada inspeksi 

diperlihatkan keadaan asimetri pada kedua sisi lipat paha, skrotum, atau labia 

dalam posisi berdiri dan berbaring. Pasien diminta mengedan atau batuk sehingga 

adanya benjolan atau keadaan asimetri dapat dilihat (Sabiston et al, 2008; 

Burney, 2012). 

     Palpasi dilakukan dalam keadaan ada benjolan hernia, diraba konsistensinya 

dan dicoba mendorong apakah benjolan dapat direposisi. Jari telunjuk 

ditempatkan pada sisi lateral kulit skrotum dan dimasukkan sepanjang funiculus 

spermatikus sampai ujung jari tengah mencapai annulus inguinalis profundus. 

Setelah benjolan tereposisi dengan jari telunjuk atau jari kelingking pada anak-

anak kadang cincin hernia dapat diraba berupa annulus inguinalis yang melebar. 

Suatu kantong yang diperjelas oleh batuk biasanya dapat diraba pada titik ini. 

Jika jari tangan tak dapat melewati annulus inguinalis profundus karena adanya 
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massa, maka umumnya diindikasikan adanya hernia. Hernia juga diindikasikan, 

bila seseorang meraba jaringan yang bergerak turun ke dalam kanalis inguinalis 

sepanjang jari tangan pemeriksa selama batuk (Sabiston et al, 2008). 

 
(Sjamsuhidayat, 2010) 

Gambar 2.6 

Pemeriksaan hernia inguinalis  

 

 

     Walaupun terdapat tanda-tanda yang menunjukkan apakah hernia itu indirek 

atau direk, namun umumnya sedikit kegunaannya karena keduanya memerlukan 

penatalaksanaan bedah dan diagnosis anatomi yang tepat hanya dapat dibuat 

pada waktu operasi. Gambaran yang menyokong adanya hernia indirek 

mencakup turunnya organ intestinal ke dalam skrotum yang sering ditemukan 

dalam hernia indirek, tetapi tak lazim dalam bentuk hernia direk. Hernia direk 

lebih cenderung timbul sebagai massa yang terletak pada annulus inguinalis 

superficialis dan massa ini biasanya dapat direposisi ke dalam kavitas 

peritonealis, terutama jika pasien dalam posisi terbaring. Pada umumnya dengan 

jari tangan pemeriksa di dalam kanalis ingunalis, terdapat hernia inguinalis 

indirek maju menuruni kanalis pada samping jari tangan, sedangkan penonjolan 

yang langsung ke ujung jari tangan adalah khas dari hernia direk (Sabiston et al, 

2008; Burney, 2012). 
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Diagnosis banding hernia inguinalis mencakup massa lain dalam lipat paha 

seperti limfadenopati, varikokel, testis yang tidak turun, lipoma, dan hematoma 

(Sabiston et al, 2008; Tanto,et al., 2014). 

2.2.7 Komplikasi Hernia Inguinalis 

     Komplikasi hernia inguinalis lateralis bergantung pada keadaan yang 

dialami oleh isi hernia. Isi hernia dapat tertahan dalam kantong hernia inguinalis 

lateralis, pada hernia ireponibel ini dapat terjadi ketika isi hernia terlalu besar, 

misalnya terdiri atas omentum, organ ekstraperitoneal atau merupakan hernia 

akreta. Di sini tidak timbul gejala klinis kecuali benjolan. Dapat pula terjadi isi 

hernia tercekik oleh cincin hernia sehingga terjadi hernia strangulate atau 

inkarserata yang menimbulkan gejala obstruksi usus sederhana. Bila cincin 

hernia sempit, kurang elastis, atau lebih kaku seperti pada hernia femoralis dan 

hernia obturatoria, lebih sering terjadi jepitan parsial (Chow, et al., 2008; 

Sjamsuhidajat, et al., 2010; Burney, 2012). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sjamsuhidajat et al, 2010) 

Gambar 2.8 

Hernia strangulate / incarcerated 
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(Sjamsuhidajat et al, 2010) 

Gambar 2.9 

Hernia W 

     Jepitan cincin hernia inguinalis lateralis akan menyebabkan gangguan perfusi 

jaringan isi hernia. Pada permulaan terjadi bendungan vena sehingga terjadi 

udem organ atau struktur di dalam hernia dan transudasi ke dalam kantong 

hernia. Timbulnya oedem menyebabkan jepitan pada cincin hernia makin 

bertambah sehingga akhirnya peredaran darah jaringan terganggu. Isi hernia 

menjadi nekrosis dan kantong hernia akan berisi transudant berupa cairan 

serosanguinus. Kalau isi hernia terdiri dari usus, dapat terjadi perforasi yang 

akhirnya dapat menimbulkan abses lokal, fistel, atau peritonitis jika terjadi 

hubungan dengan rongga perut. Akibat penyumbatan usus terjadi aliran balik 

berupa muntah-muntah sampai dehidrasi dan shock dengan berbagai macam 

akibat lain (Chow, et al., 2008; Sjamsuhidajat, et al., 2010; Rosetto, et al,. 2010). 

     Hernia inkarserata dapat terjadi apabila isi kantong hernia tidak dapat 

kembali lagi ke rongga abdomen. Organ yang terinkarserasi biasanya usus, yang 

ditandai dengan gejala obstruksi usus, yang disertai muntah, perut kembung, 

konstipasi, dan terlihat adanya batas udara air pada saat foto polos abdomen. 

Setiap anak dengan gejala obstruksi usus yang tidak jelas sebabnya harus 

dicurigai hernia inkarserata. Pada anak wanita organ yang sering terinkarserasi 
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adalah ovarium. Apabila aliran darah ke dalam organ berkurang, terjadilah hernia 

strangulasi, yang menjadi indikasi pasti untuk operasi (Chow, et al., 2008; 

Sjamsuhidajat, et al., 2010; Burney, 2012). 

2.3 Beban Kerja 

2.3.1 Definisi Beban Kerja 

Setiap pekerjaan merupakan beban bagi pekerjanya. Beban tersebut dapat 

berupa beban fisik. Seorang tenaga kerja yang secara fisik bekerja berat seperti 

buruh bongkar-muat barang di pelabuhan, memikul beban fisik lebih banyak dari 

pada beban mental ataupun sosial. (Tarwaka, 2004). 

Tubuh manusia dirancang untuk dapat melakukan aktivitas pekerjaan sehari-

hari. Setiap pekerjaan merupakan beban bagi pelakunya, beban-beban tersebut 

tergantung bagaimana orang tersebut bekerja sehingga disebut beban kerja, jadi 

definisi beban kerja adalah kemampuan pekerja dalam menerima pekerjaan. 

Beban kerja lebih merujuk pada seberapa tinggi persentase penggunaan waktu 

kerja produktif dan non produktif yang dilakukan karyawan jam kerjanya dengan 

tetap memperhitungkan kelonggaran karyawan. Beban yang timbul ini sebagai 

dampak dari dikenakannya pekerjaan pada seseorang dalam wujud ukuran-

ukuran pemakaian waktu kerja dan tingkat beban fisik (As’ad, 2002). 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kejadian hernia inguinalis 

antara lain faktor beban kerja fisik dan faktor usia. Berat ringan beban kerja fisik 

yang dilakukan oleh seorang tenaga kerja dapat melakukan aktifitas pekerjaan 

sesuai dengan kemampuan atau kapasitas kerja yang bersangkutan. Semakin 

berat beban kerja maka semakin besar pula pergerakan otot yang digunakan 
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sehingga menyebabkan terjadi hernia inguinalis. Hernia ini terjadi akibat tekanan 

intra-abdomen yang meningkat secara terus menerus ketika pasien mengangkat 

benda berat sehingga otot dinding perut menjadi lemah dan akhirnya kendur   

sehingga pekerjaan berat yang dilakukan dalam jangka lama juga dapat 

menyebabkan lemahnya dinding perut (John, 2011). 

2.3.2 Klasifikasi Pekerjaan 

Berdasarkan jurnal “Pemenuhan Kecukupan Gizi Bagi Pekerja” yang dimuat 

oleh Kemenkes RI tahun 2011, pengelompokan pekerjaan atau beban kerja 

(ringan, sedang dan berat) berdasarkan proporsi waktu kerja disajikan pada tabel: 

Tabel 2.1 Klasifikasi pekerjaan 
Jenis Pekerjaan Jenis Kegiatan Contoh Pekerjaan 

Ringan 

6 jam waktu digunakan untuk duduk 

atau berdiri dan 2 jam waktu untuk 

berpindah. 

Aktivitas kantor tanpa olahraga, 

aktivitas fisik yang tidak menguras 

tenaga, duduk memotong kedua 

ujung batang rokok.  

Sedang 

2 jam digunakan untuk duduk atau 

berdiri dan 6 jam waktu digunakan 

untuk aktivitas tertentu (pekerjaan 

tertentu). 

Bekerja naik turun tangga, olahraga 

ringan, pekerjaan rumah tangga, 

mengambil kotak berisi pentol 

korek api dan berjalan 

memindahkannya ke sekitar mesin. 

Berat 

3 jam waktu digunakan untuk duduk 

atau berdiri dan 5 jam waktu digunakan 

untuk pekerjaan khusus dalam bidang 

pekerjaannya, mengangkat beban 

melebihi batas maksimum yang 

ditetapkan oleh mentri tenaga kerja. 

Pekerjaan lapangan, buruh tani, kuli 

bangunan, driller, pemecah batu, 

pengangkat balok kayu. 

(Kemenkes RI, 2011) 

Untuk jenis pekerjaan angkat dan angkut, maka batas beban maksimum yang 

dapat diangkat sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 

Koperasi No. Per-01/MEN/1978 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

adalah sebagai berikut:  
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Tabel 2.2 Beban Kerja Menurut Jenis Kelamin Pekerja Dewasa Pekerja Muda 

 (Kepmenakertranskop No. Per. 01/MEN/1978) 

2.3.3 Pekerjaan Berat 

Pekerjaan berat, timbul sebagai akibat dari kegiatan yang terlalu banyak 

diberikan kepada tenaga kerja untuk diselesaikan dalam waktu tertentu. 

Pekerjaan berat secara fisik adalah melakukan terlalu banyak kegiatan fisik dan 

ini dapat merupakan sumber stres pekerjaan. Pekerjaan berat, akan 

membutuhkan waktu untuk bekerja dengan jumlah jam yang sangat banyak 

untuk menyelesaikan semua tugas yang telah ditetapkan, dan ini yang merupakan 

sumber tambahan beban kerja. Setiap pekerjaan diharapkan dapat diselesaikan 

secara cepat, dalam waktu sesingkat mungkin. Waktu merupakan salah satu 

ukuran, namun bila desakan waktu dapat menyebabkan timbulnya banyak 

kesalahan atau menyebabkan kondisi kesehatan pekerja menurun, maka itulah 

yang merupakan cerminan adanya beban kerja berlebih (Munandar, 2008). 

Lamanya seseorang bekerja secara normal dalam sehari pada umumnya 8 jam, 

sisanya 16 jam lagi dipergunakan untuk kehidupan dalam keluarga dan 

masyarakat, istirahat, tidur, dan lain-lain. Memperpanjang waktu kerja lebih dari 

kemampuan, biasanya tidak disertai efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja 

yang optimal, bahkan biasanya terlihat penurunan kualitas. Bekerja dalam waktu 

yang berkepanjangan, timbul kecenderungan terjadi kelelahan, gangguan 

Angkat - angkut 

Pekerja Dewasa Pekerja Muda 

Laki-laki (Kg) 
Wanita  

(Kg) 
Laki-laki (Kg) 

Wanita  

(Kg) 

1. Mengangkat sesekali 40 15 15 10-12 

2. Terus menerus 15-18 10 10-15 6-9 
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kesehatan, penyakit dan kecelakaan kerja serta ketidakpuasan. Dalam seminggu, 

seseorang umumnya dapat bekerja dengan baik selama 40 jam (Suma’mur 2009). 

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). 


