
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Benigna Prostat Hiperplasia (BPH) merupakan penyakit yang umum 

yang menyerang sistem reproduksi pada pria dewasa karena penyakit ini 

dipengaruhi oleh faktor umur seseorang. Menurut Lewis (2005) Benigna 

Prostat Hiperplasia (BPH) terjadi sekitar 50% pada pria umur 50 tahunke 

atas dan sekitar  90% pria pada usia 80 tahun ke atas. Kurang lebih 25% 

membutuhkan terapi ketika mencapai umur 80 ke atas.  

Menurut WHO (2004) penderita Benigna Prostat Hiperplasia diseluruh 

dunia mencapai 2.466.000 jiwa, sedangkan untuk benua asia mencapai 

764.000 jiwa. Sedangkan menurut badan pusat statistik Indonesia penderita 

benigna prostat hiperplasia mencapai dan berdasarkan hasil rekam medik 

rumah sakit pandanarang boyolali pada tahun 2012 adalah sebanyak 90 kasus 

dan awal tahun 2012 sampai april 2013 tecatat 131 kasus. Melihat jumlah 

penderita Benigna prostat hiperplasia cukup banyak dan penatalaksanaannya 

juga bervariasi maka penulis tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang 

Benigna Prostat Hiperplasia. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan belakang masalah, kemudian meihat juga penyakit 

Benigna Prostat Hiperplasia merupakan penyakit yang banyak diderita oleh 

pria dewasa, maka penulis tertarik untuk membuat tulisan tentang, Asuhan 

Keperawatan Pada Tn. Y Dengan Benigna Prostat Hiperplasia Di 

Ruang Cempaka RSUD Pandanarang Boyolali. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Memahami gambaran asuhan keperawatan dengan Benigna Prostat 

Hiperplasia. Dan mampu menggambarkan asuhan keperawatan pada 

pasien Benigna Prostat Hiperplasia 

2. Tujuan Khusus 

a. Memahami pengkajian pada klien dengan Benigna Prostat 

Hiperplasia. 

b. Memahami diagnosa keperawatan pada klien dengan Benigna 

Prostat Hiperplasia. 

c. Memahami rencana keperawatan pada klien dengan Benigna 

Prostat Hiperplasia. 

d. Memahami tindakan keperawatan pada klien dengan Benigna 

Prostat Hiperplasia. 

e. Memahami evaluasi asuhan keperawatan pada klien dengan 

Benigna Prostat Hiperplasia. 
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f. Memahami pendokumentasikan asuhan keperawatan pada klien 

dengan Benigna Prostat Hiperplasia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penulisan karya tulis ilmiahh ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah wawasan dalam ilmu keperawatan mengenai peran perawat 

dalam upaya memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan 

Benigna Prostat Hiperplasia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Menambah wawasan dan informasi penulis mengenai penyebab dan 

penatalaksanaan Benigna Prostat Hiperplasia sebagai pertimbangan 

asuhan keperawatan pada pasien Benigna Prostat Hiperplasia 

b. Bagi Profesi 

Menambah wawasan bagi perawat dan meningkatkan mutu asuhan 

keperawatan pada penderita Benigna Prostat Hiperplasia secara tepat. 

c. Bagi Masyarakat 

Untuk memberikan informasi tetnang peran perawat dalam 

memberikan pelayanan perawatan khususnya pada asuhan 

keperawatan pada Benigna Prostat Hiperplasia 

 

. 
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d. Bagi bidang ilmu keperawatan 

Meningkatkan wawasan keilmuan dalam memberikan asuhan 

keperawatan khususnya asuhan keperawatan pada Tn. Y dengan 

Benigna Prostat Hiperplasia di Ruang Cempaka RSUD Pandanarang 

boyolali. 


