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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kelenjar Prostat adalah salah satu organ genetalia pria yang 

terletak disebelah inferior buli-buli dan melingkar uretra posterior, bila 

mengalami pembesaran organ ini dapat menyumbat uretra pars prostatika 

dan menyebabkan terhambatnya aliran urine keluar dari buli-buli, 

bentuknya sebesar buah kenari dengan berat normal pada organ dewasa ± 

20 gram (Purnomo B, 2011).  

Di Amerika Serikat terdapat lebih dari setengah (50%) pada laki-

laki usia 60 tahun keatas mengalami gejala Benigna Prostat Hiperplasia 

antara usia 60-70 tahun sebanyak hampir 80% mengalami gejala Benigna 

Prostat Hiperplasia (Suharyanto, 2009).  

Di indonesia Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), 

subbagian Urologi, setiap tahun ditemukan antara 200 sampai 300 

penderita baru dengan prostat hipertropi. Istilah hipertropi sebenarnya 

kurang tepat oleh karena sebenarnya yang terjadi ialah hiperplasia dari 

kelenjar periuretral yang kemudian mendesak jaringan prostat yang asli ke 

perifer dan menjadi kapsul bedah (surgical capsule) (Rahardjo, 2013). 

Berdasarkan statistik RSU Banyudono Boyolali dari tahun 2011 

mengalami peningkatan, ditemukan antara 50 sampai 75 mengalami 

penyakit Benigna Prostat Hipertropi darikeseluruhan. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas dikemukakan rumusan masalah : 

Bagaimana Asuhan Keperawatan Pada Tn. D Dengan Benigna Prostat 

Hiperplasia / Benigna Prostat Hipertropi Post Operasi OpenProstatektomy 

di Bangsal Dahlia III Rumah Sakit RSU Banyudono Boyolali. 

 

C. Tujuan Laporan kasus 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari karya tulis ilmiah ini adalah memberikan penulisan 

dalam melakukan Asuhan Keperawatan pada pasien BPH. 

2. Tujuan Khusus 

Laporan Khusus  

a) Melakukan pengkajian pada klien BPH post Operasi Open 

Prostatektomy 

b) Melakukan analisa data pada klien BPH post Operasi Open 

Prostatektomy 

c) Merumuskan diagnosa keperawatan yang muncul pada klien BPH Post 

Operasi Open Prostatektomy 

d) Merumuskan intervensi keperawatan pada klien BPH Post Operasi 

Open Prostatektomy 

e) Melakukan tindakan keperawatan pada klien BPH Post Operasi Open  

Prostatektomy 
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f) Melakukan evaluasi tindakan keperawatan pada klien BPH Post 

Operasi Open Prostatektomy. 

 

D. Manfaat Laporan kasus 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan, saran, 

sumbangan pikiran dan informasi dalam bidang keperawatn bedah tentang 

asuhan keperawatan pada klien BPH Post Operasi Open Prostatektomy. 

1. Institusi Rumah Sakit 

Sebagai bahan masukan, saran, implementasi, dan evaluasi yang 

diperlukan dalam pelaksanaan praktik layanan keperawatan khususnya 

pada klien BPH Post Operasi Open Prostatektomy. 

2. Institusi Pendidikan 

Sebagai masukan dalam peningkatan kegiatan proses belajar mengajar 

tentang asuhan keperawatan pada klien BPH Post Operasi Open 

Prostatektomy yang dapat digunakan acuan bagi praktik mahasiswa 

keperawatan. 

3. Bagi Penulis 

Sebagai sarana pembelajaran dalam memperoleh pengetahuan dan 

pengalaman khususnya dalam bedah pada klien BPH Post Operasi Open 

Prostatektomy.   

 




