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BAB I 

  PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

       BPH merupakan kelainan pembesaran kelenjar yaitu hiperplasia yang 

mendesak jaringan asli keporifer. Pada pasien BPH usia lanjut sangat 

memerlukan tindakan yang tepat untuk mengantisipasinya. Sebagai salah satu 

tindakan yang akan dilakukan adalah dengan operasi prostat atau 

prostatektomi untuk mengangkat pembesaran prostat. Dari pengangkatan 

prostat, pasien harus dirawat inap sampai keadaannya membaik, guna 

mencegah komplikasi lebih lanjut. (Suwandi, 2007)  

       Menurut Silva (2007), BPH dianggap menjadi bagian dari proses 

penuaan yang normal. Walaupun demikian, jika menimbulkan gejala yang 

berat dan tidak segera ditangani dapat menimbulkan komplikasi yang 

mungkin terjadi pada penderita BPH yang dibiarkan tanpa pengobatan adalah 

pembentukan batu vesika akibat selalu terdapat sisa urin setelah buang air 

kecil, sehingga terjadi pengendapan batu. Bila tekanan intra vesika yang 

selalu tinggi tersebut diteruskan ke ureter dan ginjal, akan terjadi hidroureter 

dan hidronefrosis yang akan mengakibatkan penurunan fungsi ginjal. 

       Di Dunia, dapat dilihat kadar insidensi BPH, pada usia 40-an, 

kemungkinan seseorang itu menderita penyakit ini adalah sebesar 40%, dan 

setelah meningkatnya usia 60 hingga 70 tahun, persentasenya meningkat 

menjadi 50% dan diatas 70 tahun, persen untuk mendapatkannya bisa 
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sehingga 90%. Sedangkan hasil penelitian Di Amerika 20% penderita BPH 

terjadi pada usia 41-50 tahun, 50% terjadi pada usia 51-60 tahun dan 90% 

terjadi pada usia 80 tahun (Johan, 2005).  

       Di Indonesia pada usia lanjut, beberapa pria mengalami pembesaran 

prostat benigna. Keadaan ini di alami oleh 50% pria yang berusia 60 tahun 

dan kurang lebih 80% pria yang berusia 80 tahun (Nursalam dan Fransisca, 

2006). Menurut pengamatan peneliti selama praktek Di RSUD Pandanarang 

Boyolali pada tanggal 7 Mei 2012, Di Bangsal Bedah Flamboyan, dari hasil 

Rekam Medik pada tahun 2012  dari bulan Januari sampai Mei 2012 Di 

RSUD Pandanarang Boyolali dari 40 % terdapat 30 % yang menderita BPH 

rata-rata penderita berusia 50 tahun keatas dan berjenis kelamin laki-laki. Dan 

dari 20 % penderita harus dilakukan operasi.       

B. Rumusan masalah 

       Melihat banyaknya orang yang menderita penyakit BPH, yang menjadi 

permasalahan pada asuhan keperawatan serta uraian latar belakang masalah 

diatas, maka penulis tertarik mengambil kasus dengan BPH. Maka dapat 

dikemukakan rumusan masalah : “Bagaimana Asuhan Keperawatan pada Tn.I 

Dengan Gangguan Sistem Perkemihan : Post Operasi BPH hari ke-0 Di 

Ruang Flamboyan RSUD Pandanarang Boyolali” 

C. Tujuan 

1.  Tujuan Umum  
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      Tujuan umum dari karya tulis ilmiah ini adalah memberikan 

pengalaman yang nyata kepada penulis dalam melakukan asuhan 

keperawatan pada pasien BPH 

2.  Tujuan Khusus  

      Laporan ini dibuat untuk : 

a. Melakukan pengkajian pada pasien BPH Post Operasi Prostatektomi 

b. Melakukan analisa data pada pasien BPH Post Operasi Prostatektomi 

c. Merumuskan diagnosa keperawatan yang muncul pada pasien BPH 

Post Operasi Prostatektomi 

d. Merumuskan intervensi keperawatan pada pasien BPH Post Operasi 

Prostatektomi 

e. Melakukan atau melaksanakan tindakan keperawatan pada pasien BPH 

Post Operasi Prostatektomi 

f. Melakukan evaluasi keperawatan pada pasien Post Operasi 

Prostatektomi   

D. Manfaat 

1. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam memberikan asuhan 

keperawatan dan sebagai bahan masukan dan evaluasi yang diperlukan 

dalam pelaksanaan praktik layanan keperawatan khususnya pada pasien 

BPH Post Operasi Prostatektomi  

2. Bagi Insitusi Pendidikan  



4 
 

 
   

 
 

a. Karya tulis ilmiah ini dapat dipakai untuk sebagai salah satu bahan 

bacaan kepustakaan. 

b. Dapat sebagai wacana bagi institusi pendidikan dalam pengembangan 

dan peningkatan mutu pendidikan dimasa yang akan datang.  

c. Sebagai masukan dalam kegiatan proses belajar mengajar tentang 

asuhan keperawatan pada pasien BPH Post Operasi Prostatektomi yang 

dapat digunakan sebagai acuan bagi praktik mahasiswa keperawatan.   

3. Bagi Profesi Keperawatan  

Sebagai bahan masukan perawat untuk meningkatakan mutu 

pelayanan kesehatan terutama pada pasien BPH Post Operasi 

Prostatektomi 

4. Bagi Rumah Sakit 

Sebagai bahan wacana untuk meningkatkan pelayanan pada pasien 

dengan BPH 

 

 

 

 

 

 

 

 


