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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar belakang 

 Jaringan hemoroid merupakan bagian anatomi normal dari distal rektum dan 

saluran anal.1 Namun, kata hemoroid sering kali diartikan sebagai suatu proses 

patologis.2 Hemoroid merupakan lesi yang umum diderita oleh 5% populasi 

general.3 Sedangkan di Indonesia, pasien yang menderita hemoroid di RSUP H. 

Adam Malik Medan berjumlah 166 orang dengan prevalensi 69,17% (Wandari, 

2011) dan di RSUD Dokter Soedarso Pontianak pada tahun 2009-2012 berjumlah 

113 orang (Putra, 2013).4 

 Penanganan hemoroid dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari 

modifikasi gaya hidup, medikamentosa hingga prosedur medis yang terdiri dari 

prosedur non bedah dan prosedur bedah. Prosedur non bedah lebih diminati oleh 

pasien karena waktu yang dibutuhkan oleh pasien untuk dapat kembali menjalani 

rutinitas sehari-hari tidak memakan waktu yang lama.5 Gold standard dari 

penanganan hemoroid adalah prosedur open hemorrhoidectomy. Namun, prosedur 

ini memiliki angka morbiditas yang signifikan, di mana nyeri pasca operasi setelah 

prosedur ini sangat mengganggu pasien.6 

 Oleh karena itu, ditemukanlah alternatif lain dalam upaya penanganan 

hemoroid untuk mengurangi nyeri pasca operasi. Salah satunya adalah metode 

doppler-guided hemorrhoidal artery ligation and recto anal repair (DGHAL-

RAR). Metode ini merupakan salah satu prosedur yang masih tergolong baru bila 

dibandingkan dengan prosedur bedah lainnya. 
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Metode yang paling sering digunakan untuk menilai intensitas nyeri adalah 

visual analogue scale (VAS), di mana pasien mendeskripsikan intensitas nyeri yang 

dirasakannya sebagai sebuah titik pada garis lurus yang memiliki angka 0 hingga 

10.7 

Penelitian yang dilakukan oleh Hossein Shabahang, Ghodratolah Maddah, 

Asieh Sadat Fattahi, Leila Bahadorzadeh, Sadjad Noorshafiee pada tahun 2012 

yang berjudul “Comparison of Doppler Guided Hemorrhoid Artery Ligation and 

Milligan Morgan Hemorrhoidectomy in Management of Hemorrhoid Disease” 

menunjukkan 82% dari 50 pasien yang menjalani tindakan Milligan Morgan 

hemorrhoidectomy mengeluhkan nyeri sedang pasca operasi. Sedangkan 64% dari 

50 pasien yang menjalani tindakan DGHAL tidak mengeluhkan nyeri pasca operasi. 

Sampel pada penelitian ini adalah pasien hemoroid derajat III dan IV, namun 

terdapat  5 pasien hemoroid eksternal yang menjalani tindakan Milligan Morgan 

hemorrhoidectomy dan 4 pasien hemoroid eksternal yang menjalani tindakan 

DGHAL.8 

Penelitian yang dilakukan oleh Tarek Mohammad Sherif dan Abd Elrahman 

Amin Sarhan pada tahun 2015 yang berjudul “Doppler-guided hemorrhoidal artery 

ligation with recto-anal repair versus Milligan Morgan hemorrhoidectomy for 

grade IV haemorrhoids” menunjukkan perbedaan nilai visual analogue scale 

(VAS) yang cukup signifikan. VAS dari 63 pasien hemoroid derajat IV yang 

menjalani tindakan DGHAL-RAR memiliki rata-rata 2,66 ± 2.19 dan pada 63 

pasien hemoroid derajat IV yang menjalani tindakan Miligan Morgan 

hemorrhoidectomy memiliki rata-rata 5.20 ± 2.24.9 
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 Pada penelitian yang dilakukan oleh Sadq Ghaleb Kadem pada tahun 2017 

yang berjudul “Short Term Outcome of Doppler Guided Hemorrhoidal Artery 

Ligation and Recto-Anal Repair In Comparison With Conventional Open 

Hemorrhoidectomy As A Treatment Method For Prolapsed Hemorrhoids” juga 

menunjukkan hasil yang sama. Dengan 50 pasien yang menjalani tindakan 

DGHAL-RAR, 64% pasien melaporkan tidak terdapat nyeri pada malam setelah 

operasi, sedangkan pada 50 pasien yang menjalani tindakan conventional open 

hemorrhoidectomy 82% pasien mengeluhkan nyeri sedang.10 

 Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya membahas mengenai 

perbandingan nyeri pasca operasi antara metode DGHAL-RAR dengan open 

hemorrhoidectomy pada hemoroid derajat III dan IV (eksternal dan internal), 

hemoroid derajat IV, dan hemoroid derajat II-IV. Sedangkan penelitian yang 

membandingkan nyeri pasca operasi pada hemoroid internal derajat III-IV masih 

minim dilakukan.  

 

1.2. Perumusan masalah 

 Penelitian yang dilakukan untuk meneliti skor nyeri pasca operasi antara 

doppler-guided hemorrhoidal artery ligation and recto anal repair dengan open 

hemorrhoidectomy pada hemoroid derajat III-IV masih minim dilakukan.  

 

1.3. Pertanyaan penelitian 

 1.3.1. Berapakah perbandingan skor nyeri pasca operasi antara doppler-

guided hemorrhoidal artery ligation and recto anal repair dengan open 
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hemorrhoidectomy pada hemoroid internal derajat III-IV di Siloam Hospitals Lippo 

Village?  

 

1.4. Tujuan  

 1.4.1. Tujuan Umum 

 1.4.1.1. Mengetahui perbandingan skor nyeri pasca operasi antara 

doppler-guided hemorrhoidal artery ligation and recto anal repair dengan 

open hemorrhoidectomy pada hemoroid internal derajat III-IV di Siloam 

Hospitals Lippo Village.  

 

 1.4.2. Tujuan khusus 

 1.4.2.1. Mengetahui skor visual analogue scale pasien hemoroid 

derajat III-IV yang menjalani metode doppler-guided hemorrhoidal artery 

ligation and recto anal repair di Siloam Hospitals Lippo Village 

1.4.2.2. Mengetahui skor visual analogue scale pasien hemoroid 

derajat III-IV yang menjalani metode open hemorrhoidectomy di Siloam 

Hospitals Lippo Village. 

 

1.5. Manfaat 

1.5.1. Manfaat akademik  

1.5.1.1. Memperluas pengetahuan mengenai epidemiologi hemoroid 

internal derajat III-IV di Siloam Hospitals Lippo Village. 
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1.5.1.2. Memperluas pengetahuan mengenai penanganan hemoroid internal 

derajat III-IV. 

 1.5.1.3. Menjadi data penunjang bagi penelitian selanjutnya. 

 

1.5.2. Manfaat praktis 

1.5.2.1. Menjadi salah satu pertimbangan bagi pasien sebelum menjalani 

tindakan operasi. 

1.5.2.2. Menjadi salah satu pertimbangan bagi dokter bedah untuk 

menentukan tindakan operasi yang sesuai. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


