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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sistem perkemihan merupakan salah satu system yang tidak kalah 

pentingnya dalam tubuh manusia. Sistem perkemihan terdiri dari ginjal, ureter, 

vesika urinaria, dan uretra yang menyelenggarakan serangkaian proses untuk 

tujuan mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit, mempertahan 

kan keseimbangan asam basa tubuh, mengekuarkan sisa-sisa metabolisme zat 

seperti urea, kreatinin ,asam urat dan urin. Apabila terjadi gangguan pada 

sistem perkemihan maka dapat menyimpulkan gangguan kesehatan yang 

sangat serius dan komplek. Gangguan yang terjadi pada system perkemihan 

dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya disebabkan oleh 

pembesaran pada prostat atau biasa disebut dengan benigna prostat hipertropi. 

Lebih dari setengahnya orang yang usianya di atas 50 tahun dan 75% pria 

yang usianya 70 tahun menderita gejala-gejala semacam pembesaran prostat 

(Long 2002). 

Benigna prostat hipertropi berdampak pada kelancaran pengeluaran 

urin dari kandung kemih sehingga menyebabkan retensi urin, aliran yang 

tidak lancar ini mengakibatkan urin menjadi statis sehingga mempermudah 

terjadinya infeksi. Pada keadaan infeksi, bakteri yang memecah ureum dan 

membentuk ammonium yang akan mengendapkan garam-garam prostat 
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sehingga akan mempercepat terbentuknya batu saluran kemih. Dampak yang 

sering terjadi akibat retensi urin  adalah pembentukan batu. Komplikasi 

kelainan seperti hematuri, retensi urin, nyeri pada saat berkemih sampai pada 

ginjal kronik (Smeltzer & Bare 2002). 

Indonesia kini semakin hari semakin maju dan dengan 

berkembangnya sesebuah negara, maka usia harapan hidup pasti bertambah 

dengan sarana yang makin maju, maka kadar penderita BPH secara pastinya 

turut meningkat. (Furqan, 2003) Secara pasti, bilangan penderita pembesaran 

prostat jinak belum di dapat, tetapi secara prevalensi di RS, sebagai contoh 

jika kita lihat di Jakarta, di RS Cipto Mangunkusumo ditemukan 423 kasus 

pembesaran prostat jinak yang dirawat selama tiga tahun (1994-1997) dan di 

RS Sumber Waras sebanyak 617 kasus dalam periode yang sama (Ponco 

Birowo, 2002). Ini dapat menunjukkan bahawa kasus BPH adalah antara 

kasus yang paling mudah dan banyak ditemukan. Kanker prostat, juga 

merupakan salah satu penyakit prostat yang lazim berlaku dan lebih ganas 

berbanding BPH yang hanya melibatkan pembesaran jinak daripada prostat. 

Kenyataan ini adalah berdasarkan bilangan dan presentase terjadinya kanker 

prostat di dunia secara umum dan Indonesia secara khususnya. 

Dari hasil analisa Ruang Dahlia RSUD Banyumas diperoleh data 

statistik pada tahun 2015 penderita Benigna prostat hipertropi selama bulan 

april, mei, juni sebanyak 8 orang. 
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Berdasarkan hasil diatas penulis tertarik untuk mengetahui dengan 

lebih dalam lagi mengenai gambaran penyakit ini kemudian mendorong 

penulis untuk mengangkat permasalahan. Untuk mengatasi permasalahan 

yang mungkin timbul serta untuk mencegah terjadinya tahap penyakit yang 

lebih lanjut bahkan untuk mencegah resiko kematian, maka diperlukan 

pelayanan asuhan keperawatan secara komprehensif dan sistematis yang 

meliputi aspek bio-psiko-sosial dan spiritual dengan menggunakan 

pendekatan proses keperawatan. Maka penulis ingin memaparkan asuhan 

keperawatan pada pasien penderita Benigna Prostat Hipertropi dengan judul 

“Asuhan Keperawatan pada Tn. K dengan post operasi Benigna Prostat 

Hipertropi di ruang dahlia RSUD Banyumas. 

B. Tujuan Penulisan 

Dalam penyusunan laporan pengelolaan ini, penulis mempunyai beberapa 

tujuan yaitu: 

1. Tujuan Umum 

Mampu menerapkan asuhan keperawatan pada Tn. K  dengan Benigna 

Prostat Hipertropi secara komprehensif. 

2. Tujuan Khusus 

a.  Melakukan pengkajian Tn. K dengan benigna prostat hipertropi. 

b. Menetapkan diagnosa keperawatan selama memberikan asuhan 

keperawatan pada Tn. K dengan benigna prostat hipertropi 

c.  Merencanakan tindakan keperawatan pada Tn. K dengan benigna 
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prostat hipertropi. 

d. Menerapkan rencana tindakan keperawatan pada Tn. K dengan 

benigna prostat hipertropi. 

e.   Mengevaluasi tindakan yang telah diberikan terhadap pelaksanaan 

proses asuhan keperawatan pada Tn. K dengan benigna prostat 

hipertropi. 

C. Pengumpulan Data 

Penulisan laporan studi kasus ini menggunakan metode deskriptif 

dengan memaparkan asuhan keperawatan yang dilakukan secara 

komprehensif. Pendekatan dalam proses keperawatan merupakan suatu 

pendekatan dalam melaksanakan pelayanan keperawatan, terdiri dari beberapa 

kegiatan yang saling berkaitan. Proses perawatan terdiri dari pengkajian, 

perumusan diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi dan evaluasi. 

Pemeriksaan darah adalah pengumpulan informasi tentang pasien yang di 

lakukan secara sistematik untuk menentukan masalah-masalah serta 

kebutuhan-kebutuhan dan kesehatan pasien. 

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menggunakan cara 

pengumpulan sebagai berikut: 

1. Observasi – partisipasif 

Penulis mengamati pasien secara langsung mengenai keadaan fisik 

dan responsnya terhadap penderita atau keluhan yang dialami. Penulis juga 

melakukan pemeriksaan fisik dengan menggunakan teknik inspeksi, palpasi, 
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auskultasi dan perkusi. Inspeksi yaitu pemeriksaan dengan cara melihat 

melihat tubuh bagian tubuh yang diperiksa melalui pengamatan. Palpasi 

dilakukan dengan cara perabaan terhadap bagian-bagian tubuh yang 

mengalami kelainan. Auskultasi merupakan pemeriksaan pemeriksaan fisik 

dengan cara pendengaran, biasanya menggunakan alat bantu stetoskop. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah menanyakan atau tanya jawab yang berkaitan 

dengan masalah yang dihadapi pasien atau biasa disebut anamnesa. Data 

yang terkumpul berupa data primer yang berasal dari pasien dan data 

sekunder yang berasal dari orang terdekat atau keluarga pasien. Tujuan 

wawancara adalah untuk memperoleh data terutama kesehatan dan masalah 

pasien serta untuk menjalin hubungan antara perawat dengan pasien. 

3. Studi literatur 

Penulis mengumpulkan dan menggali sumber-sumber pengetahuan 

melalui buku-buku atau jurnal terkini yang berkaitan denga asuhan 

keperawatan pada pasien. 

4. Data catatan medis 

Selain data yang diperoleh langsung dari pasien dan orang terdekat 

atau keluarga pasien, penulis juga mendapatkan data lain yang dibutuhkan 

melalui catatan medis pasien antara lain perkembangan kesehatan, program 

pengobatan, diet, perawatan yang dilakukan dan hasil pemeriksan 

laboratorium. 
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D. Tempat dan waktu 

Asuhan keperawatan pada Tn. K dengan post operasi benigna prostat 

hipertropi di ruang Dahlia Rumah Sakit Umum Banyumas selama 2 hari dari 

tanggal 24-25 juni 2015 mulai dari pengkajian sampai evaluasi. 

E. Sistematika Penulisan 

Mengenai garis besar penulisan laporan pengelolaan ini, penulis 

menyusun sebagai berikut: 

BAB I  Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, tujuan 

penulisan, pengumpulan data, tempat dan waktu serta 

sistematika penulisan. 

BAB II  Tinjauan pustaka terdiri dari pengertian, anatomi dan 

fisiologis, etiologi, patofisiologi, gambaran klinis, 

pemeriksaan penunjang, penatalaksanaan (penatalaksanaan 3 

umum, penatalaksanaan keperawatan: pathways dan 

perumusan keperawatan serta fokus intervensi keperawatan). 

BAB III  Tinjauan kasus teridiri dari pengkajian (analisa data, diagnosa 

keperawatan), perencanaan, implementasi, evaluasi dan 

pembahasan. 

BAB IV  Penutup (kesimpulan dan saran). 
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