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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perubahan gaya hidup dan modernisasi, terutama di kota besar 

mengakibatkan pola penyakit di Indonesia berubah. Mengonsumsi makanan 

berlemak, kurang sehat, maupun yang telah di proses (seperti diawetkan, diasinkan, 

dan diasap) dapat menyebabkan frekuensi penyakit kanker terus meningkat dan 

mendekati pola di negara maju. Apabila di temukan pada stadium dini maka biaya 

pengobatan penyakit kanker menjadi lebih murah dengan hasilnya lebih baik. Di 

Indonesia sekitar 80% penderita penyakit kanker ditemukan pada stadium lanjut 

sehingga pengobatan menjadi lebih sulit, mahal, dan hasil pengobatan tidak 

memuaskan, bahkan cenderung mempercepat kematian. Di Indonesia penyakit 

kanker menempati peringkat ke 6 dari seluruh penyakit yang ada (Dalimartha, 

2004). 

Kanker adalah penyakit kedua setelah penyakit kardiovaskuler yang 

menyebabkan kematian utama di Amerika Serikat. Lebih dari 496.000 orang 

Amerika meninggal akibat proses maligna setiap tahunnya. Meskipun kanker 

menyerang segala kelompok usia, tetapi kebanyakan kanker terjadi pada orang 
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yang berusia diatas 65 tahun. Secara keseluruhan, pria mengalami insiden kanker 

yang lebih tinggi dibanding wanita (Brunner & Suddarth, 2002). 

Keganasan prostat merupakan keganasan saluran kemih kedua paling 

sering dijumpai sesudah keganasan kandung kemih. Insidens keganasan prostat 

mungkin lebih besar lagi, tetapi tidak ditemukan karena tidak memberikan gejala 

atau tanda klinis yang jelas. Keganasan prostat memberi gejala yang bervariasi dan 

gambaran klinis yang bermacam-macam. Biasanya keganasan prostat ditemukan 

pada usia di atas 50 tahun (Sjamsuhidajat, 2011). Tumor ganas prostat merupakan 

tumor ganas tersering pada laki-laki khususnya di dunia barat dan insidennya 

meningkat pada usia lebih dari 50 tahun dengan puncaknya pada usia dekade ke 

delapan. Penyebab pasti tumor ini belum diketahui walaupun beberapa 

kemungkinan seperti: faktor genetika, hormonal, diet, zat kimia karsinogenesis, dan 

virus tertentu pernah dilaporkan (Reksoprodjo, 2010). 

Keperawatan kanker adalah suatu area praktik yang mencakup semua 

kelompok usia dan spesialisasi keperawatan serta dilakukan dalam beragam tatanan 

perawatan pelayanan kesehatan. Bidang atau spesialisasi keperawatan kanker atau 

keperawatan onkologi, memiliki perkembangan yang sejajar dengan onkologi 

medis dan kemajuan terapuetik utama yang telah terjadi dalam perawatan individu 

dengan kanker. Lingkup, tanggung jawab dan tujuan dari keperawatan kanker 

adalah sama beragam dan kompleksnya seperti spesialisasi keperawatan lain. 

Terdapat suatu tantangan khusus yang menyatu dalam merawat individu dengan 

kanker karena dalam masyarakat kita kata kanker seringkali disamakan dengan 
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nyeri dan kematian. Mengidentifikasi reaksi seseorang terhadap kanker dan 

membuat tujuan yang realistis yang dapat dicapai memungkinkan perawat 

memenuhi tantangan ini (Brunner & Suddarth, 2002). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik 

untuk membuat tulisan tentang Asuhan Keperawatan Pada Tn.A Dengan Gangguan 

Sistem Perkemihan: Carcinoma Prostat Post Orchiectomy Hari Ke 3 Di Bangsal 

Multazam Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. 

C. Tujuan Laporan Kasus 

1. Tujuan Umum  

Mengetahui tentang gambaran asuhan keperawatan dengan Carcinoma 

Prostat dan mampu mengapilkasikannya pada penderita Carcinoma Prostat. 

2.  Tujuan Khusus  

a. Dapat melaksanakan pengkajian keperawatan pada pasien dengan Carcinoma 

Prostat. 

b. Dapat merumuskan diagnosa keperawatan pada pasien dengan Carcinoma 

Prostat 

c. Dapat menyusun rencana keperawatan pada pasien dengan Carcinoma 

Prostat. 
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d. Dapat melaksanakan tindakan keperawatan pada pasien dengan Carcinoma 

Prostat. 

e. Dapat mengevaluasi hasil asuhan keperawatan pada pasien dengan 

Carcinoma Prostat.   

D. Manfaat Laporan Kasus 

Karya tulis Ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Penulis . 

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam memberikan asuhan 

keperawatan yang komprehensif pada pasien dengan Carcinoma Prostat. 

2.  Insitusi Pendidikan  

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.   

3. Profesi Keperawatan  

Sebagai bahan masukan perawat untuk meningkatakan mutu pelayanan 

kesehatan terutama pada pasien dengan Carcinoma Prostat.  

4. Rumah Sakit 

Sebagai bahan wacana untuk meningkatkan pelayanan pada pasien dengan 

Carcinoma Prostat. Supaya derajat kesehatan pasien lebih meningkat. 
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5. Pasien atau keluarga  

Pasien penderita Carcinoma Prostat bisa menerima perawatan yang 

maksimal dari petugas kesehatan. Sehingga keluarga bisa menjaga anggota 

keluarga yang lain supaya terhindar dari penyakit Carcinoma Prostat. 


