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ABSTRAK 

 

 

Latar Belakang: Hipertrofi prostat jinak (benigna prostatic hypertrophy,BPH) 

sering ditemukan pada rumah sakit umum dengan penyebab terbanyak oleh karena 

proses penuaan yang biasanya muncul pada laki-laki yang berusia 50 tahun ke atas. 

Tujuan: Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan Hipertrofi 

prostat jinak (BPH) yang meliputi pengkajian, intervensi, implementasi dan evaluasi 

keperawatan. 

Hasil: Dari hasil pengkajian di dapatkan bahwa Tn.S menderita penyakit BPH 

(Benigna Prostatic Hypertrophy). Maka dari itu penulis melakukan beberapa 

intervensi terhadap pasien. Yang bertujuan untuk mempercepat proses penyembuhan 

pasien secara umum dan dari hasil asuhan keperawatan selama 3x24 jam di dapatkan 

keadaan pasien berangsur normal dan membaik. 

Kesimpulan: Kerjasama antar tim kesehatan dan pasien/ keluarga sangat diperlukan 

untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien, komunikasi terapeutik dapat 

mendorong pasien lebih kooperatif, teknik relaksasi, perawatan luka, dan motivasi 

pola makan adalah cara untuk memepercepat proses penyembuhan pasien. 

 

Kata Kunci : Hipertrofi prostat jinak (benign prostatic hypertrophy,BPH), 

gangguan nutrisi, nyeri, gangguan aktivitas, resiko infeksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. Latar Belakang 

Kemajuan ilmu dan teknologi di segala bidang dalam kehidupan ini 

membawa dampak yang sangat signifikan terhadap peningkatan kualitas 

hidup, status kesehatan, umur harapan hidup dan bertambahnya usia lanjut 

yang melebihi perkiraan statistik. Kondisi tersebut akan merubah komposisi 

dari kasus-kasus  penyakit infeksi yang  tadinya menepati urutan pertama 

sekarang bergeser pada penyakit-penyakit degeneratife dan metabolik yang 

menempati urutan pertama. Hiperplasia prostat jinak (BPH) adalah penyakit 

yang disebabkan oleh penuaan yang biasanya muncul pada lebih dari 50% 

laki-laki yang berusia 50 tahun ke atas. 

Menurut pengamatan peneletian saya selama praktek di Rumah Sakit 

Umum Daerah Sukoharjo selama satu minggu, di ruang rawat inap khususnya 

bangsal bedah Anggrek, dari 30 orang pasien terdapat 6 pasien yang 

menderita BPH rata-rata penderita berusia diatas 60 tahun ke atas dan berjenis 

kelamin laki-laki. 

B. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan penulis ini ialah mahasiswa dapat memberikan asuhan 

keperawatan pada pasien BPH sesuai dengan diagnosa yang muncul. 

2. Tujuan Khusus 

Secara khusus penulis ini bertujuan agar mahasiswa dapat : 

a. Melakukan pengkajian pada pasiaen BPH. 

b. Menegakkan diagnosa keperawatan pada pasien BPH. 

c. Munyusun rencana keperawatan (intervensi) pada pasien BPH. 

d. Melakukan tindakan keperawatan (implementasi) pada pasien BPH. 

e. Melakukan evaluasi keperawatan pada pasien BPH. 

METODE : Anamnesa, Analisa Data, Perumusan Diagnosa, Perencanaan, 

Implementasi, dan Evaluasi. 



TINJAUAN PUSTAKA 

A. TINJAUAN TEORI 

1. Pengertian 

Ada beberapa pengertian BPH (Benigna Prostat Hipertropi) menurut 

(Wilson dan Price, 2005) ,  hiperplasia prostat jinak (BPH) adalah penyakit 

yang disebabkan oleh penuaan yang biasanya muncul pada lebih dari 50% 

laki-laki yang berusia 50 tahun ke atas.  

2. Etiologi 

Menurut Nursalam (2008),  penyebab khusus hiperplasia prostat 

belum diketahui secara pasti, beberapa hipotesis menyatakan bahwa gangguan 

ini ada kaitannya dengan peningkatan kadar dihidrotestosteron (DHT) dan 

proses penuaan. 

Hipotesis yang diduga sebagai penyebab timbulnya hiperplasia prostat 

adalah adanya perubahan keseimbangan antara hormone testosteron dan 

estrogen pada lanjut usia. Apabila peran faktor pertumbuhan sebagai pemicu 

pertumbuhan stroma kelenjar prostat akan meningkatkan lama hidup sel-sel 

prostat karena kekurangan sel yang mati. Teori sel stem menerangkan bahwa 

terjadi proliferasi abnormal sel stem menyebabkan produksi sel stroma dan sel 

epitel kelenjar prostat. Akibatnya uretra prostatic menjadi tertekan dan sempit 

yang menyebabkan kandung kemih menjadi kencang untuk bekerja lebih 

keras mengeluarkan urine. Normalnya jaringan yang tipis dan fibrous pada 

permukaan kapsul prostat menjadi spons menebal dan membesar 

menimbulkan efek obstruksi yang lama dapat menyebabkan tegangan dinding 

kandung kemih dan menurun elastisitasnya. 

 

 

 



3. Pathway 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Alur Asuhan Keperawatan Pasien BPH Nursalam (2009) 

dan Mutaqqin ( 2009 ). 
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A. Tinjauan Keperawatan 

1. Pengkajian 

Menurut Nursalam (2008), menyatakan  fokus pengkajian data BPH 

(Benign Prostatic Hypertrophy) berdasarkan dari kaji riwayat adanya gejala 

meliputi serangan , frekuensi urinaria setiap hari, berkemih pada malam hari, 

sering berkemih, perasaan tidak dapat mengosongkan vasika urinaria, dan 

menurunnya pacaran urine. Kemudian gunakan indeks gejala untuk 

menentukan gejala berat dan dampak terhadap gaya hidup pasien. Lakukan 

pemeriksaan rektal (palpasi ukuran, bentuk, dan konsistensi) dan pemeriksaan 

abdomen untuk mendetaksi distensi kandung kemih serta derajat pembesaran 

prostat dan lakukan pengukuran erodinamik yang sederhana, uroflowmetry, 

dan pengukuran residual prostat, jika indikasikan. 

2. Diagnosa Keperawatan dan Intervensi 

Fokus intervensi keperawatan untuk mengatasi pasien dengan BPH 

(Benign Prostatic Hypertrophy) adalah : 

1. Nyeri berhubungan dengan trauma jaringan (insisi operasi), pemasangan 

kateter, spasme kandung kemih (Nugroho, 2011). 

Tujuan  :Nyeri berkurang (1-3 hari). 

Kriteria hasil :Keluhan nyeri berkurang, skala nyeri  0-1. 

Intervensi  : 

a. Kaji pengalaman nyeri klien, tentukan tingkat nyeri yang dialami. 

b. Pantau keluhan nyeri klien dan kaji penyebab nyeri (insisi operasi, 

spasme kandung kemih, obstruksi). 

c. Observasi tanda vital sesuai data fokus. 

d. Pantau adanya perdarahan, keadaan selang drainase. 

e. Lakukan irigasi dan monitor cairan yang dimasukkan dan yang keluar. 

f. Beri kesempatan untuk istirahat (terutama bila nyeri), lingkungan yang 

tenang nyaman, minimalisasi stressor. 



g. Kolaborasi dengan dokter untuk terapi analgetik dan kaji 

efektivitasnya. 

2. Gangguan eliminasi urine berhubungan dengan prosedur pembedahan dan 

pemasangan kateter urine (Nursalam, 2008). 

Tujuan  : Individu menjadi kontinen 

Kriteria hasil : Menunjukkan kontinensia urine, eliminasi urine tidak 

terganggu berkemih lebih dari 1500 cc setiap kali. 

Intervensi :  

a. Atur kepatenan lokasi kateter uretra sesudah pembedahan dengan cara 

: 

1. Monitor penutup aliran irigasi three-way dan system drainase jika 

digunakan. 

2.  Lakukan irigasi manual 50 ml cairan irigasi dengan menggunakan 

teknik aseptic. 

3. Berikan antikolinergik sesuai anjuran untuk mengurangi spasme 

kandung kemih. 

b. Kaji tingkat perdarahan dan kandungan ; drainase harus berwarna 

merah muda terang selama 24 jam dengan cara : 

1. Laporkan adanya perdarahan berwarna terang, dengan 

meningkatnya viskositas (arteri), mungkin dibutuhkan tindakan 

pembedahan. 

2. Laporkan setiap peningkatan perdarahan yang gelap (vena), 

mungkin dibutuhkan traksi kateter sehingga letak balon menekan 

fosa prostatika. 

3. Siapkan transfuse untuk mengantisipasi terjadi perdarahan. 

c. Berikan cairan infuse sesuai anjuran dan berikan cairan oral jika dapat 

ditoleransi untuk hidrasi dan pengeluaran urine. 

3. Resiko infeksi berhubungan dengan insisi pembedahan, imobilitas, dan 

pemasangan kateter urine (Nursalam, 2008). 



Tujuan  : Terbebas dari tanda dan gejala infeksi 

Kriteria hasil : Tidak ada tanda-tanda infeksi (kemerahan, panas, 

nyeri) suhu pasien normal (36-37º C). 

Intervensi  :  

a. Atur bedrest selama 24 jam dengan monitoring tanda vital, asupan dan 

keluaran secara teratur, dan observasi balutan insisi jika ada. 

b. Sesudah 24 jam, lakukan ambulasi untuk mencegah thrombosis, 

emboli pulmonal, dan pneumonia hipostatik. 

c. Observasi warna urine (gelap), bau, dan evaluasi adanya infeksi. 

d. Berikan resep sesuai dengan resep dokter. 

e. Laporkan setiap nyeri yang hebat, pembengkakan, dan ketegangan 

yang menandakan adanya epididimis dari penyebaran infeksi. 

4. Cemas berhubungan dengan inkontinensia urine, disfungsi seksual 

(Nursalam, 2008). 

Tujuan  : Tidak terjadi disfungsi seksual pada pasien. 

Kriteria hasil : Pasien mengatakan pemahaman individu. 

Intervensi  : 

a. Jelaskan keadaan yang sebenarnya tentang ketidaknyamanan pasca 

bedah dengan cara : 

1) Beritahu pasien untuk menghindari berhubungan badan, mengatur 

BAB, tidak mengangkat barang berat, tidak duduk terlalu lama 

selama 6-8 minggu sesudah pembedahan, sampai terjadi 

penyembuhan fosa prostatic. 

2) Nasihatkan control sesudah pengobatan, sebab striktur uretra dapat 

terjadi dan pertumbuhan kembali prostat sesudah TURP. 

b. Pastikan pasien bahwa inkontinensia urinaria, frekuensi berkemih, 

mendadak berkemih, dan disuria dapat terjadi sesudah kateter dilepas 

dengan cara : 



1) Jika pasien kembali ke rumah dengan kateter, kateter akan dilepas 

sekitar tiga minggu ketika sistrogram menunjukkan kesembuhan. 

2) Diskusikan pemakaian produk absorben untuk menampung urine. 

c. Ajarkan ukuran untuk mengontrol urinaria : 

1) Anjurkan pasien berimajinasi mengenai adanya telur didalam 

rektum, serta lemaskan dan kencangkan otot untuk 

memecahkannya dengan posisi menahan, kemudian relaksasi. 

Pemakaian otot abdominal akan meningkatkan inkontinensia. 

2) Beritahu pasien agar berhenti mengeluarkan kencing sambil 

menahan selama beberapa detik. Praktikkan 10-20 kali sejam 

sambil menahan. 

d. Beritahukan resiko penting sesuai ajuran ahli bedah. Ingatkan pasien 

bahwa fungsi ereksi mungkin tidak kembali selama enam bulan. 

e. Bantu pasien untuk mengungkapkan ketakutan dan kecemasan 

berhubungan dengan potensial kehilangan fungsi seksual dan 

diskusikan dengan pasangan. 

5. Kurang pengetahuan tentang kondisi, perawatan, rehabilitasi, pencegahan 

kekambuhan, tanda dan gejala, komplikasi berhubungan dengan kurang 

informasi (Nugroho, 2011). 

Tujuan  : Klien tahu dan mengerti tentang informasi yang 

diberikan (1-2 hari) 

Kriteria hasil : 

a. Klien dapat menyebutkan apa yang sudah dijelaskan. 

b. Klien mematuhi aturan pengobatan dan perawatan. 

c. Klien dapat melakukan latihan yang diajarkan. 

Intervensi  : 

a. Kaji tingkat pengetahuan klien dan keluarga. 

b. Identifikasi faktor penyebab atau penunjang yang dapat menghalangi 

penatalaksanaan efektif. 



c. Beri dan fasilitas kebutuhan informasi yang cukup. 

d. Beri kesempatan bertanya dan libatkan dalam perawatan. 

e. Jelaskan atau ajarkan tentang : kondisi, pengobatan, parawatan, 

rehabilitasi, pencegahan kekambuhan, tanda dan gejala, komplikasi, 

bila perlu fasilitasi pertemuan dengan medis. 

f. Beri penyuluhan : 

1) Latihan perineal sampai control urine tercapai. 

2) Berkemih secepatnya bila merasa ingin BAK. 

3) Hindari valsava manufer (mengejan, mengangkat beban berat, naik 

motor jarak jauh) selama 6-8 minggu. 

4) Diinformasikan bahwa makanan pedas, alkohol, kopi 

menyebabkan ketidak nyamanan. 

5) Harus cukup minum minimal 10 gelas perhari untuk menghindari 

dehidrasi. 

 

HASIL 

       Pada bagian ini, penulis akan memaparkan  hasil dari asuhan keperawatan pada 

kasus Tn. S dengan gangguan sistem perkemihan : post operasi BPH (Benigna Prostat 

Hiperplasia) dengan menjelaskan masalah keperawatan yang muncul pada kasus 

tersebut. 

A. Diagnosa Keperawatan Dan Implementasi Keperawatan  

Diagnosa yang muncul dalam kasus dan sesuai dengan teori yaitu  

1. Gangguan pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan 

anoreksia.  

Intervensi yang penulis tetapkan adalah a) Kaji pola makan, b) 

Motivasi makan sedikit tapi sering, c) Beri makanan kesukaan, d) Sajikan 

makanan secara menarik, e) Sajikan makanan dalam keadaan hangat. 



Implementasi dapat dikerjakan semua dengan kerjasama antara 

perawat dan keluarga, dalam evaluasi tanggal 10 Mei 2012 pukul 15.00 WIB 

ditemukan data subyektif yang menjelaskan pasien nafsu makannya belum 

meningkat, dan data obyektifnya menjelaskan pasien makan habis ¼ porsi, 

keadaan umum buruk. Hal ini belum sesuai dengan kriteria hasil yang 

diharapkan sehingga masalah belum teratasi, intervensi dilanjutkan.  

2. Nyeri berhubungan dengan spasmus kandung kemih dan insisi sekunder pada 

TUR-P.  

Intervensi yang ditetapkan dalam diagnosa ini a) Kaji skala nyeri, b) 

Observasi tanda-tanda vital, c) Ajarkan teknik relaksasi termasuk latihan nafas 

dalam, d) Jagalah selang drainase tetap aman dipaha, e) Mencegah 

peningkatan tekanan pada kandung kemih. Irigasi kateter jika terlihat bekuan 

pada selang, f) Kolaborasi dengan Dokter untuk pemberian obat-obatan 

(analgesic). 

Dalam diagnosa ini intervensi yang telah penulis tetapkan dapat 

dilakukan semua berkat kerjasama yang baik dengan perawat ruangan. Setelah 

dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam evaluasi yang diperoleh 

masalah dapat teratasi, karena pada hari ke 3 luka sudah berada pada fase 

proliferasi dimana terjadi pembentukan pembuluh darah baru dan 

pembentukan jaringan. Didukung dengan data subyektif yang mengatakan 

pasien nyerinya berkurang, diperoleh dari data obyektif terdapat 12 jahitan 

pada luka, skala nyeri 2 pada bagian median bawah umbilikus, luka kering, 

durasi nyeri hilang timbul selama 1 menit, tidak ada pus dan darah, sehingga 

intervensi dilanjutkan. 

3. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik. 

Intervensi yang penulis tetapkan adalah  a) Dekatkan alat-alat di dekat 

pasien, b) Kaji aktifitas pasien, c) Bantu ADL pasien,  d) Libatkan keluarga 

dalam membantu kebutuhan pasien.  



Implementasi dapat dikerjakan semua berkat kerjasama antara perawat 

dan keluarga, dalam evaluasi tanggal 12 Mei 2012 pukul 13.30 WIB 

ditemukan berupa data subyektif yaitu keluarga pasien mengatakan sudah bisa 

miring kanan dan miring kiri, data obyektif yaitu skala nyeri menurun dari 4  

menjadi 2, aktifitas masih dibantu keluarga, pasien sudah bisa miring kanan 

dan miring kiri. Hal ini telah sesuai dengan kriteria hasil yang diharapkan 

sehingga masalah teratasi sebagian intervensi dilanjutkan. 

4. Resiko tinggi infeksi berhubungan dengan prosedur invasive  alat pembedahan, 

kateter, irigasi kandung kemih sering. 

Intervensi yang penulis tetapkan adalah : a) Pertahankan system 

kateter steril, berikan perawatan kateter dengan steril, b) Anjurkan intake 

cairan yang cukup (2500-3000) sehimgga dapat menurunkan potensial infeksi, 

c) Pertahankan posisi urine bag dibawah, d) Observasi tanda-tanda vital, e) 

Observasi urine yaitu warna, jumlah, bau, f) Lanjutkan terapi dokter, 

ketorolac  500mg 2x1 sehari. 

Implementasi dapat dikerjakan semua berkat kerjasama perawat dan 

keluarga, dalam evaluasi tanggal 12 Mei 2012 pukul 13.30 WIB masalah 

teratasi, didukung data subyektif yaitu Kelurga pasien mengatakan pasien 

merasa sakit pada perut yang di operasi, data obyektif yaitu skala nyeri dari  4 

menjadi 2, terdapat 12 jahitan pada bagian median bawah umbilikus, 

terpasang kateter, terpasang draine sehingga intervensi dilanjutkan karena 

pasien masih terpasang drain dan kateter. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Hasil penerapan asuhan keperawatan pada pasien Tn.S dengan diagnose BPH 

selama 3 hari perawatan di Ruang Anggrek RSUD Sukoharjo dapat diambil 

kesimpulan 



1. BPH (Benign Prostatic Hypertrophy) adalah penyakit yang disebabkan 

oleh penuaan yang kondisinya belum diketahui penyebabnya secara pasti, 

dan ditandai oleh meningkatnya ukuran kelenjar periuretra dari kelenjar 

prostat yang muncul pada laki – laki yang berusia 50 tahun ke atas. 

2. Selama 3 hari perawatan di Rumah Sakit pada Tn.s ditemukan Diagnosa 

sebagai berikut 

a. Intervensi dibuat sesuai dengan masalah keperawatan dengan 

memperlihatkan kondisi klien serta ketersediaan sarana dan prasarana 

di ruangan termasuk kemampuan perawat dalam memaksimalkannya. 

b. Implementasi dilaksanakan sesuai dengan Intervensi Keperawatan. 

Tindakan – tindakan keperawatan dapat dilaksanakan dengan baik 

berkat adanya kerjasama keperawatan,  keluarga, dan tim kesehatan 

lainnya. 

c. Selama perawatan yang dilakukan selama 3 hari, dari 3 diagnosa yang 

ditegakkan tidak ada yang teratasi karena pasien masih mengeluhkan 

nyeri yang dideritanya. 

B. Saran 

Demikian asuhan keperawatan yang penulis lakukan kepada Tn.S. Saran 

asuhan keperawatan yang harus di lakukan oleh keluarga Tn.S setelah pulang 

dari rumah sakit wajib memantau pemasukan cairan dan pengeluaran cairan 

setiap hari dengan cara mengatur pola minum pasien. Pasien selama 3 bulan 

tidak boleh beraktivitas terlalu berat supaya proses penyembuhan lebih cepat. 

Untuk rumah sakit dimohon memberikan solusi terbaik untuk 

bersama, terutama masalah keramahan terhadap pasien dan keluarga dalam 

proses pemberian pelayanan kesehatan di rumah sakit serta untuk menambah 

fasilitas yang lebih modern dan canggih untuk penderita BPH. Dan untuk 

perawat agar memakai dan mencari metode baru dalam perawatan pasien BPH 

misalnya cara baru perawatan luka. 
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