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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Sirkumsisi (circumcision), atau di Indonesia dikenal dengan istilah 

khitan (sunat) merupakan proses pemotongan kulit depan atau preputium penis 

dengan menyisakan mukosa (lapisan dalam kulit) dari sulcus coronarius ke 

arah kepala penis, yang bertujuan untuk mencegah timbulnya penumpukan 

smegma pada penis (Deborah, 2013). Sirkumsisi merupakan prosedur 

pembedaan yang paling umum dilakukan pada laki-laki, karena sirkumsisi rutin 

pada bayi untuk alasan sosial, agama dan budaya. Pendapat lain juga 

mengatakan bahwa sirkumsisi merupakan tindakan bedah minor yang paling 

banyak dikerjakan di seluruh dunia, baik oleh dokter, paramedis ataupun dukun 

sunat (Allan, 2015). 

Secara medis tidak ada batasan umur untuk melakukan sirkumsisi. Di 

Indonesia usia yang paling sering adalah 5-12 tahun dan banyaknya anak laki-

laki melakukan sirkumsisi adalah 85% (8.7 juta) (World Health Organization 

(WHO), 2007). Frekuensi sirkumsisi bervariasi pada setiap negara. Frekuensi 

tersebut bergantung pada lokasi geografis, keagamaan dan tingkat ekonomi. 

Dalam suatu studi menunjukkan bahwa terjadi perbedaan tingkat sirkumsisi 

pada kelompok ras dan etnis: 81% pada kulit putih, 65% Afrika-Amerika, 54% 

pada Hispanik. Menurut survei dari Neonatal Hospital Discharge 1.2 juta 

(65.3%) bayi dilakukan sirkumsisi (Allan, 2015). Drain dkk, menyatakan 

angka kejadian sirkumsisi pada pria dipengaruhi oleh pola geografis yang 
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berbeda. Di Asia Tenggara dan Pulau Pasifik memiliki prevalensi 27% tersebar 

di Indonesia, Pakistan, Bangladesh, dan Filipina. Tiga belas negara 

berkembang seperti di Afrika Utara dan Timur Tengah memiliki prevalensi 

sebesar 14% dan 28 negara Afrika Sub-Sahara memiliki prevalensi sebesar 

45% (Drain et al, 2006). 

Sirkumsisi dilakukan dengan maksud untuk menjaga higiene penis dari 

smegma dan sisa-sisa urin, mencegah tejadinya infeksi pada gland atau 

preputium penis serta mencegah timbulnya karsinoma penis. Indikasi medis 

dilakukan sirkumsisi antara lain phimosis atau paraphimosis, condiloma 

acuminata, karsinoma penis. Sedangkan kontraindikasi dilakukan sirkumsisi 

pada keadaan hypospadia atau kelainan pada penis, prematuritas dan penyakit 

(American Academy of Paediatrics (AAP), 2010). 

Banyak metode sirkumsisi yang digunakan saat ini, mulai dari metode 

konvensional, laser dan smartklamp. Metode konvensional dilakukan dengan 

menggunakan pisau bedah dengan atau tanpa jahitan. Laser atau electrocautery 

dilakukan dengan alat diathermi, yakni elemen panas yang digunakan untuk 

memotong preputium. Sedangkan untuk smart klamp, terdapat banyak variasi 

alat dan nama, namun pada prinsipnya sama, yakni preputium dijepit dengan 

suatu alat sekali pakai kemudian dipotong dengan pisau bedah tanpa harus 

dilakukan penjahitan (Karadag et al, 2015). 

Efektifitas dari perbaikan luka jaringan pasca sirkumsisi merupakan inti 

permasalahan yang harus dicapai dalam perkembangan ilmu kesehatan saat ini, 

sehingga penanganan metode sirkumsisi menarik perhatian generasi layanan 

kesehatan di setiap negara, meliputi berbagai strategi teknik dalam 
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penyempurnaan dan mempercepat waktu kesembuhan pasien sirkumsisi (Ferris 

et al, 2010). Proses penyembuhan bersifat relatif karena tidak hanya tergantung 

dari sterilisasi alat yang dipakai, tetapi juga proses pengerjaannya dan 

kebersihan individu yang disirkumsisi itu sendiri (Hermana, 2014). 

Dalam Islam, istilah sirkumsisi atau khitan sudah dikenal sejak zaman 

kuno. Salah satu peradaban kuno yang menjalankan tradisi tersebut adalah 

peradaban Mesir Kuno, tradisi sirkumsisi diketahui terdapat pada gambar-

gambar di dinding Piramid Saqqara (Kandeel, 2007). Selain terdapat pada 

gambar-gambar dinding piramid, sirkumsisi juga dapat ditemukan di jasad 

mumi. Mumi yang ditemukan di Mesir menunjukkan alat kelamin mumi sudah 

mengalami proses sirkumsisi. Para sejarahwan menjelaskan bahwa praktek 

sirkumsisi di Mesir Kuno telah dipraktekan kira-kira pada tahun 2000 sebelum 

Masehi (Gollaher, 2000).  

Dalam pandangan Islam, Khitan berasal dari kata khatana bagi laki-laki 

dan khafd bagi perempuan, yang menurut bahasa diartikan sebagai bagian 

kemaluan laki-laki atau perempuan yang dipotong. Para ulama berbeda 

pendapat tentang hukum khitan. Ada ulama yang berpendapat hukum khitan 

wajib dan ada yang berpendapat sunnah. Akan tetapi, mereka sepakat bahwa 

khitan merupakan syariat agama (Al-Hafidz, 2010). 

Berdasarkan  uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat hal 

tersebut dalam skripsi berjudul “Teknik Sirkumsisi dengan Metode 

Konvensional, Laser dan Smartklamp Ditinjau dari Kedokteran dan 

Islam”. 
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1.2 Permasalahan 

1. Bagaimanakah teknik sirkumsisi pada metode konvensional, laser dan 

smart klamp? 

2. Bagaimanakah efektivitas dan keamanan metode-metode sirkumsisi? 

3. Bagaimanakah kelemahan pada metode-metode sirkumsisi? 

4. Bagaimanakah pandangan Islam mengenai perbandingan sirkumsisi 

dengan metode konvensional, laser dan smartklamp? 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui manfaat mengenai teknik sirkumsisi dengan metode 

konvensional, laser dan smartklamp ditinjau dari kedokteran dan Islam. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menjelaskan teknik sirkumsisi konvensional, laser dan smartklamp. 

2. Menjelaskan efektivitas dan keamanan metode-metode sirkumsisi. 

3. Menjelaskan kelemahan pada metode-metode sirkumsisi. 

4. Menjelaskan pandangan Islam mengenai teknik sirkumsisi dengan 

metode konvensional, laser dan smartklamp. 

 

1.4 Manfaat 

1. Bagi Penulis 

Menambah wawasan penulis mengenai teknik sirkumsisi dengan metode 

konvensional, laser dan smartklamp ditinjau dari kedokteran dan Islam, 

serta menambah pengalaman penulis dalam menyusun karya ilmiah yang 

baik dan benar. 
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2. Bagi Universitas YARSI 

Diharapkan skripsi ini dapat menambah khasanah perpustakan serta 

masukan bagi civitas akademika Universitas YARSI sebagai sumber 

referensi untuk memahami teknik sirkumsisi dengan metode 

konvensional, laser dan smartklamp ditinjau dari kedokteran dan Islam. 

3. Bagi Masyarakat 

Diharapkan dengan membaca skripsi ini dapat menambah pengetahuan 

masyarakat mengenai teknik sirkumsisi dengan metode konvensional, 

laser dan smartklamp ditinjau dari kedokteran dan Islam, sehingga dapat 

mengetahui perbedaan setiap metode dan mencari bantuan ke dokter ahli. 


