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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kelenjar prostat merupakan organ tubuh pada laki-laki yang 

berbentuk seperti kacang kenari, kelenjar prostat terletak di dasar kandung 

kemih dan mengelilingi uretra posterior, salah satu gangguan pada prostat 

adalah terjadinya pembesaran yang lazimnya terjadi pada pria di atas 50 

tahun. Pembesaran kelenjar prostat dapat mengganggu mekanisme normal 

buang air kecil ( Iskandar, 2009). 

Salah satu tindakan dilakukan dalam penanganan BPH adalah 

dengan melakukan pembedahan terbuka atau bisa disebut open 

prostatectomi, tindakan dilakukan dengan cara melakukan sayatan pada 

perut bagian bawah sampai simpai prostat tanpa membuka kandung kemih 

kemudian dilakukan pengangkatan prostat yang mengalami pembesaran 

(Samsuhidajat, 2010).  

Di Indonesia BPH menjadi penyakit urutan ke dua setelah penyakit 

batu saluran kemih, dan secara umum diperkirakan hampir 50% pria 

Indonesia menderita BPH, jika dilihat dari 200 juta lebih rakyat Indonesia 

maka dapat di perkirakan sekitar 2,5 juta pria yang berumur lebih dari  60 

tahun menderita BPH ( Purnomo, 2008). 

Data yang ditemukan penulis di RSUD Sukoharjo selama 3 bulan 

terakhir ditemukan 25 pasien menderita BPH dan rata-rata berumur diatas 

50 tahun.  
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Angka kejadian Benigna Prostat Hiperplasia di Sukoharjo 

tergolong tinggi, serta penyakit ini perlu diwaspadai karena bila tidak 

segera ditangani dapat mengganggu sistem perkemihan, efek jangka 

panjang yang timbul adalah retensi urine akut, refluks kandung kemih, 

hidroureter, dan urinari tract infection. Di samping itu masih banyak orang 

yang belum mengetahui mengenai seluk beluk BPH, penyebab BPH, tanda 

dan gejala BPH, dan cara perawatan pada klien BPH. Berdasarkan hal 

tersebut maka penulis tertarik untuk membuat Karya Tulis Ilmiah dengan 

judul “ ASUHAN KEPERAWATAN PADA KLIEN DENGAN 

BENIGNA PROSTAT HIPERPLASIA POST OPEN PROSTATECTOMI 

HARI KE-1 DIRUANG GLADIOL ATAS RSUD SUKOHARJO ”. 

B. Tujuan Laporan kasus 

Tujuan penulisan laporan kasus ini adalah : 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari karya tulis ilmiah ini adalah penulis mampu 

memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif pada pasien 

Benigna  Prostat Hiperplasia Post open prostatektomi. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penulisan laporan kasus ini adalah : 

a. Melakasanankan pengkajian pada klien Benigna Prostat Hiperplasia  

Post Open Prostatektomi. 

b. Menegakkan diagnosa keperawatan yang muncul pada klien Benigna 

Prostat Hiperplasia  Post Open Prostatektomi. 
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c. Merumuskan intervensi keperawatan pada klien Benigna Prostat 

Hiperplasia  Post Operasi Prostatektomi. 

d. Melaksanakan tindakan keperawatan pada klien Benigna Prostat 

Hiperplasia  Post Open Prostatektomi. 

e. Melakukan evaluasi tindakan keperawatan pada klien Benigna Prostat 

Hiperplasia  Post Open Prostatektomi. 

C. Manfaat Penulisan 

Penulisan laporan kasus ini diharapan dapat bermanfaat bagi : 

1. Institusi Rumah Sakit. 

Sebagai bahan masukan, saran, implementasi, dan evaluasi yang 

diperlukan dalam pelaksanaan praktik layanan keperawatan di Rumah 

Sakit khususnya pada klien Benigna Prostat Hiperplasia Post Open 

Prostatektomy. 

2. Institusi Pendidikan. 

Sebagai bahan masukan dalam kegiatan proses belajar mengajar 

tentang asuhan keperawatan Benigna Prostat Hiperplasia Post Operasi 

Prostatektomy yang dapat digunakan acuan bagi praktek mahasiswa 

keperawatan. 

3. Penulis. 

Sebagai sarana dan alat dalam memperoleh pengetahuan dan 

pengalaman khususnya di bidang Keperawatan Medikal Bedah pada 

pasien Benigna Prostat Hiperplasi Post Open Prostatektomy. 

 


