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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Hernia inguinalis lateralis adalah kelainan bedah yang paling sering terjadi pada anak-anak. 

Literature tentang hernia telah dikenal sejak lebih dari 20 abad, dan telah banyak tehnik yang digunakan. 

Galen pada tahun 176 setelah Masehi yang pertama kali menggambarkan pathogenesis dari hernia 

inguinalis lateralis ketika dia memaparkantentang processus vaginalis sebagai saluran kebawah yang 

merupakan jalur turunnya testis dari rongga peritoneum ke scrotum (processus vaginalis peritonei). 

Terapi bedah hernia inguinalis lateralis didokumentasikan pertama kali pada abad ke V oleh Susruta dari 

india yang dikenal sebagai bapak Bedah India.1,2 

Kontribusi lain diberikan oleh Camper, Cooper,Hesselbach dan Scarpa yang mendasari Bassini 

dan Halstead melakukan repair hernia. Ferguson memperkenalkan repair hernia dengan hanya 

mengekspose, diseksi dan liagasi tinggi yang simp-le dan membuangkantung hernia dan diterapkan 

secara sukses pada anak-anak oleh Potts.3 

Patogenesis 

Hernia inguinalis dan berbagai jenis hydrocele pada anak-anak diakibatkan adanya patent 

processus vaginalis (PPV) yang tidak menutup setelah proses penurunan testis.2 
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Gambar 1. Gambaran skematik anatomi normal dari funiculus spermatikus dan kanalis inguinalis 

 

Gambar 2. Hidrokel komunikan yang terjadi ketika terjadi patentprocessus vaginalis sepanjang kanalis 

inguinalis 
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Gambar 3. Herniasi dari usus kedalam scrotum pada hernia inguinalis lateralis 

Terjadinya hernia inguinalis pada anak-anak berhubungan secara langsung dengan proses 

penurunan dari perkembangan gonad. Pada fetus , processus vaginalis petama kali tampak sebagai 

penonjolan dari cavum peritoneum pada bulan ketiga masa gestasi. Testis terbentuk pada rongga 

retroperitoneum embrio dekat dengan ginjal dan menempati kanalis interna pada bulan ketujuh. 

Processus vaginalis memanjang melewati canalis inguinalis kearah skrotum dan memberikan jalur untuk 

dilewati testis ke skrotum. Setelah terjadi penurunan testis , pada beberapa bulan awal kehidupan, 

processus meutup kecuali bagian terminal sekitar testis yang dikenal sebagai tunicavaginalis. Caliber dari 

patent processus menentukan apakah akan terjadi hernia atau hidrokel. Caliber kecil hanya dapat dilalui 

oleh cairan peritoneum yang berkembang menjadi hidrokel komunikan, dan caliber yang besar dapat 

dilalui oleh organ intraabdomen sehingga terjadi hernia inguinalis.1 

Penutupan spontan dari processus terjadi bervariasi pada anak-anak. Pada beberapa didapatkan 

40% patent processus vaginalis menutup pada beberapa bulan pertama kehidupan, 20% terjadi pada 

usia 2 tahun. Karena testis yang kiri turun terlebih dahulu sebelum yang kanan, menjelaskan mengapa 
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hernia sebelah kanan memiliki angka insidens yang lebih tinggi dibandingkan yang kiri. Semua hernia 

inguinalis lateralis terjadi karena adanya patent processus vaginalis, tapi tidak semua pasien dengan 

patent processus vaginalis berkembang menjadi hernia. Pada beberapa penelitian hernia dewasa 

processus kontralateral didapatkan pada 12-14 % dan dari kesemuanya hanya 12 – 14% yang 

berkembang menjadi hernia.  Karena incidens keseluruhan dari hernia 1 – 2% dan insidens patent 

processus vaginalis 12 – 14%, secara klinis didapatkan hanay 8 – 12 % dari pasien tersebut yang 

berkembang menjadi hernia. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa terbukanya kanalis interna 

tidak sertamerta menimbulkan hernia. Mungkin terdapat beberapa factor lain yang mempengaruhi 

timbulnya hernia.1 

Gambaran Klinis 

Gejala 

Hernia inguinalis dicurigai terjadi pada anak dengan riwayat adanya pembesaran didaerah 

inguinalis atau srotum. Secara klasik didapatkan gejala timbulnya nbenjolan yang hilang timbul, timbul 

ketika tekanan intra abdomen meningkat, hal ini terjadi ketika anak batuk, atau mengangis. Pada stadium 

ini hernia masih reponibilis. Nyeri yang signifikan merupakan tanda-tanda adanya incarserata atau 

strangulasi.2 

Pemeriksaan  

Pemeriksaan untuk hernia membutuhkan kesabaran terutama pada anak-anak. Secara klinis 

pada anak dengan hernia tampak massa lunak yang keluar dari kanalis eksternus yang terletak pada 

superior dan lateral dari tuberculum pubicum. Benjolan ini akan Nampak jelas pada saat anak mengejan, 

menangis atau batuk. Kadangkala hernia dicurigai berdasarkan riwayat saja dan tidak dapat dilihat pada 

saat pemeriksaan.  Tanda yang lain adalah “Silk Glove Sign” dimana pada pemeriksaan teraba 

penebalan dari spermatic cord yang dapat dipalpasi saat spermatic cord melintasi tuberculum pubicum. 

Hal ini menunjukkan adanya kantung hernia sekitar spermatic cord dan akan Nampak jelas pada hernia 

unilateral karena dapat dibandingkan dengan sisi yang sehat4.  
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Kadangkala retractile testis terletak dekat dengan kanalis eksterna dapat disalahartikan sebagai 

hernia. Dengan begitu harus dipastikan dulu posisi dari testis sebelum memulai pemeriksaan hernia. Jika 

ada retractile testis maka testis harus diturunkan dulu kedalam kantung scrotum sebelum memulai 

pemeriksaan hernia. Dapat juga hernia merupakan bagian dari undescendens testiculorum, dan pada 

kondisi ini perlu dilakukan orchidopexy.5 

Alat lain untuk mempertajam diagnosis adalah menggunakan usg pada kasus yang meragukan. 

USG dapat membedakan antara procesus vaginalis yang patent dan hernia. Pada penelitian 600 anak 

dengan hernia inguinalis yang menjalani pemeriksaan USG preoperative , Frez et al melaporkan bahwa 

struktur hypoechoic pada kanalis inguinalis yang berukuran lebih dari 6 mm mnunjukkan adanya hernia, 

sedangkan ukuran antara 4-5 mm menunjukkan procesus vaginalis yang patent.2  

Prosedur Pembedahan 

Meskipun Ferguson dan Czerny yang pertama kali mendeskripsikan ligasi tinggi dari kantung 

hernia pada pasien anak-anak, repair hernia inguinalis lateralis pada anak-anak pertamakali dipopulerkan 

oleh Potts. Ligasi tinggi kantung hernia secara umum telah dilakukan oleh ahli bedah anak dan urologi.3 

Dengan adanmya tehnik laparaskopi, banyak variasi tehnik yang sering digunakan dan aman 

untuk herniarepair pada anak-anak, meskipun keuntungannya dibandingkan dengan tehnik konvensional 

masih diperdebatkan. Repair hernia inguinalis dengan metode laparoskopi sudah dimulai sejak dua 

dekade terakhir. Metode ini telah menjadi pilihan untuk herniarepair pada anak-anak. Beberapa tehnik 

telah bermunculan sejak awal kelahirannya. Salah satu tehnik yang dikenal saan ini adalah herniotomi 

laparoskopi ekstrakorporeal single port. Saat ini tehnik ini belum distandarisasi dan masih sedikit laporan 

mengenai prosedur tersebut. 6 

Tehnik konvensional ( Open herniorepair ) 

Pembedahan untuk hernia inguinalis lateralis pada anak biasanya dilakukan melaui insisi lipatan 

kulit terbawah dengan memisahkan aponeurosis muskulus obligus eksternus  sampai pada kanalis 

inguinalis interna. Setelah nervus ilioinguinalis diidentifikasi, kantung hernia dicari dan pembuluh darah 



 

6 

 

an vas deferens dipisahkan dari kantung hernia. Dilakukan ligasi tinggi setelah kantung dibuka dan 

dievaluasi.3 

 

Komplikasi tehnik konvensional 

1. Pendarahan 

2. Infeksi luka operasi 

3. Cedera nervus ilioinguinalis 

4. Cedera vas deferens 

5. Atropi testis 

6. Postoperative hydrocele 

7. Ascendensus testis iatrogenic 

8. Rekurensi 

9. Methachronous contralateral hernia 

Laparaskopi herniotomy 

Penggunaan laparaskopi pada hernia inguinalis anak-anak dilaporkan pertama kali oleh El 

Gohari pada tahun 1997 ketika memperkenalkan repair secara laparaskopi pada anak perempuan. 

Keberhasilan pertama kali repair secara laparaskopi pada hernia inguinalis anak laki-laki dilaporkan 

pertama kali oleh Montupet pada tahun 1999. 7 

Keuntungan dari laparaskopi herniotomy adalah mudah memeriksa kanalis inguinalis 

kontralateral, menghindarkan cedera pada vas deferens, pembuluh darah, mengurangi lama waktu 

operas, dan kemampuan untuk mengidentifikasi hernia inguinalis medialis dan hernia femoralis. Pada 

penelitian prospektif, randomized, single blind pada 97 pasien, laparaskopi herniotomi menurunkan 

nyeri, penyembuhan yang cepat dan memberikan kosmetik luka yang lebih baik8. 
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Secara umum laparaskopi herniotomy pada anak-anak dibagi menjadi dua yaitu ligasi intrakorporeal 

dan ligasi ekstrakorporeal. 

 

 

Laparaskopi herniotomy Intracorporeal 

Intrakorporeal laparaskopi herniotomy pada anak-anak pertama kali dilaporkan oleh Schier 

dengan penutupan primer peritoneum lateral sampai spermatic cord dengan jahitan simple 

interrupted. Kemudian dimodifikasi menggunakan jahitan Z. modifikasi lain adalah dengan 

menggunakan jahitan N serta purse string dan “Flip-flap hernioplasty” dimana lipatan peritoneum 

digunakan untuk menutupi kanalis inguinalis. Tehnik ini memiliki beberapa keuntungan yaitu 

mencegah hydrocele postoperative, pemulihan yang cepat, dan tidak adanya laporan angka 

rekurensi.9 

Laparaskopi herniotomy Ekstrakorporeal 

Pada laparaskopi herniotomy ekstrakorporeal, luka insisi kecil dibuat diatas kanalis inguinalis dan 

kemudian jahitan dimasukan kedalam rongga abdomen dibelakang peritoneum. Kemudian jahitan 

tadi mengelilingi cincin interna menghindari vasa darah dan vas deferens, dan dikeluarkan melalui 

luka yang sama. Kemudian disimpul diluar tubuh melalui visualisasi laparaskopi. Pada beberapa 

tahun terakhir tehnik yang dikembangkan menggunakan two port dan single port, variasi dari tehnik 

ekstrakorporeal menggunakan endoneedle, reverdin needle. Alat-alat tersebut dimasukkan melalui 

perkutaneus pada region inguinal dibawah tuntunan laparaskopi dan diarahkan medial dan lateral 

mengitari kanalis inguinalis extraperitoneal. Grasper ditempatkan pada port sisi yang berbeda 

digunakan untuk mengarahkan benang keluar dan masuk lubang needle-needle tersebut untuk 

membentuk jahitan matras. Dua sisi benang tersebut kemudian dikeluarkan dan disimpul 

ekstrakorporeal.10 
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Pada laparaskopi ekstrakorporeal single port, tehnik ini sebenarnya sama dengan tehnik two port. 

Cincin internal hernia diikat dengan tehnik laso menggunakan benang 1-0 atau 2-0 absorbable yang 

dimasukkan dalam needle besar 30-4- mm mengelilingi cincin dan dilakukan secara perkutan. Tehnik 

ini belum distandarisasi dan memiliki resiko tinggi kerusakan kontralateral jika dilakukan oleh orang 

yang belum ahli.9 

Komplikasi laparaskopi herniotomy 

1. Komplikasi yang berhubungan dengan tindakan laparaskopi secara umum : emboli udara, 

hypothermia, penurunan venous return, hyperchapnia, acidosis, cedera akibat needle/trocard, 

cedera usus dan pembuluh darah. 

2. Cedera Vasculer 

3. Post-operative hydrocele 

4. Rekurensi 
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BAB II 

METODE PENELITIAN 

 

 

Kami menggunakan metode retrospektif-deskriptif. Dilakuan pengamatan selama 6 bulan setelah 

tindakan operasi. Kriteria inklusi dari penelitian ini adalah hernia inguinalis lateralis baik unilateral, 

bilateral, laki-laki dan perempuan. Kriteria eksklusi adalah hernia dengan undescendensus testikulorum. 

Yang kami nilai adalah lama perawatan, komplikasi paska operasi, angka rekurensi dan hasil 

kosmetik operasi. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

Kami laporkan 18 kasus Hernia inguinalis lateralis. Dari 18 pasien tersebut 11 pasien laki-laki dan 

7 pasien perempuan. Delapan pasien dengan hernia inguinalis lateralis sinistra, 7 kasus hernia inguinalis 

dextra, 3 sisanya hernia Duplex. Usia pasien termuda adalah 3,5 th dan paling tua adalah 12 tahun. 

No 
Pasien 

Jenis 
Kelamin 

Umur (tahun) Letak Hernia 

Kiri Kanan Duplex 

1 L 3,5 V   

2 P 4   V 

3 P 4  V  

4 P 8 V   

5 L 6 V   

6 L 3 V   

7 L 4   V 

8 P 3,5  V  

9 P 6 V   

10 L 6  V  

11 L 6 V   

12 L 12 V   

13 L 3   V 

14 P 5  V  

15 L 4  V  

16 L 10 V   

17 P 12  V  

18 L 3  V  

 

Tabel 1. Daftar Pasien 
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Diagram 1. Data berdasarkan jenis kelamin 

 

Diagram 2.  Data berdasarkan letak hernia 
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Semua pasien menjalani prosedur laparaskopi herniotomy single port. Pasien kami follow up 

selama 6 bulan dan dinilai lama perawatan, komplikasi paska operasi yang timbul, angka rekurensi, dan 

hasil kosmetik operasi. Metode operasi yang kami lakukan adalah laparascopy menggunakan single port 

yang dimasukkan infraumbilikal untuk menempatkan port kamera. Digunakan needle no 16 dengan 

benang monofilament nonabsorbable no 3,0 dan dimasukkan kedalam kanalis inguinalis secara perkutan. 

Prosedur operasi seperti tertera pada gambar dibawah.  

 

Gambar 1. Digunakan needle ukuran 16 dengan benang monofilament nonabsorbable 2.0 dan dibuat 

simpul hidup. Jarum beserta benang simpul tersebut dimasukkan perkutan 

 

Needle yang pertama dimasukkan berisi benang multifilament 2.0 dengan simpul hidup 

dimasukan secara perkutaneus dengan tuntunan laparaskopi pada sisi lateral dari kanalis inguinalis 

interna, simpul lalu didorong ke dalam rongga peritoneum dan needle dikeluarkan dari rongga abdomen. 

Melalui tusukan jarum yang pertama dimasukkan jarum kedua yang berisi benang monofilament 

nonabsorbable 2.0 tanpa simpul kearah sisi medial dari kanalis inguinalis. Benang kemudian didorong 

keluar kedalam rongga peritomeun diarahkan masuk pada simpul benang pertama sehingga benang 

kedua terjerat oleh simpul benang pertama. Needle kemudian ditarik keluar rongga abdomen. Benang 

pertama kemudian ditarik keluar rongga peritoneum dan kemudian kedua sisi benang kedua yang terjerat 

tadi disimpul diluar rongga abdomen. 
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Gambar 2. Proses Herniotomy 
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Gambar 3. Kondisi luka post operasi 

 

 Semua pasien yang kami lakukan prosedur tersebut kami evaluasi selama 6 bulan. Pada seluruh 

pasien tidak didapatkan adanya komplikasi maupun rekurensi. Lama perawatan post operasi adalah 1-2 

hari. Hasil kosmetik luka paska operasi adalah baik. 
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BAB IV 

DISKUSI 

 

Dari hasil penelitian diatas didapatkan bahwa angka komplikasi dari tindakan laparaskopi 

herniotomy single port extracorporeal yang kami lakukan pada 18 pasien dengan hernia inguinalis 

lateralis adalah 0%.  Hal  jauh lebih baik dibandingkan metoda konvensional dimana didapatkan angka 

komplikasi berupa infeksi luka (2%), cedera vas deferens (2%), atropi testis (0,3 % - 2%), post operative 

hydrocele (2%).  

Sedangkan bila dibandingkan dengan laparaskopi two port maupun three port didapatkan angka 

komplikasi yang rendah < 0,5%. Sedangkan angka rekurensi berkisar antara 0 – 5 %. Schier melaporkan 

angka rekurensi pada laparaskopi herniotomy three port sebesar 3 %. Yang menarik adalah meskipun 

prosedur laparaskopi herniotomy meninggalkan kantung hernia yang utuh namun angka hydrocele post 

operasi hampir tidak pernah terjadi. Hal ini mungkin karena proses penutupan yang sempurna prosesus 

vaginalis.  

Jumlah sampel yang kami laporkan adalah 18,serta jangka pengamatan selama 6 bulan. Hal ini 

tentu saja belum mewakili angka penelitian yang sesungguhnya dan masih membutuhkan penelitian 

dengan jumlah sampel yang lebih besar dan waktu pengamatan yang lebih lama. Tetapi setidaknya apa 

yang telah kami laporkan ini bisa menjadi dasar dari penelitian selanjutnya.  

Prosedur operasi yang kami lakukan memang belum distandarisasi, tetapi setidaknya bisa 

dijadikan acuan untuk diteliti lebih lanjut akan tingkat efektifitas dan rekurensinya. Prosedur yang kami 

lakukan adalah prosedur laparaskopi yang lebih mudah, singkat serta lebih murah karena tidak 

memerlukan alat khusus.  
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

 

Dari hasil penelitian yang telah kami lakukan dan memberikan hasil yang baik. Hal ini ditunjukkan 

dengan tidak adanya angka komplikasi, waktu rawat yang singkat, proseduroperasi  yang cepat, serta 

tidak adanya angka rekurensi. Prosedur yang kami lakukan diharapkan dapat menjadi pilihan prosedur 

yang baik untuk kedepannya. Masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut dengan jumlah sampel yang lebih 

banyak dan waktu penelitian yang lebih lama sehingga hasil penelitian dapat lebih representative. 
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