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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian 

Hipertropi Prostatitis Benigna (benign protatic hypertropi – BPH) 

adalah pembesaran prostat yang mengenai uretra, menyebabkan gejala 

urinaria (Nursalam & Fransisca, 2009). 

BPH (Benign Prostat Hipertropi) adalah pembesaran progresif dari 

kelenjar prostat, bersifat jinak disebabkan oleh hypertropi beberapa atau 

semua komponen prostat yang mengakibatkan penyumbatan uretra pars 

prostatika (Arif muttaqin dan Kumala sari, 2011). 

Hipertropi prostat benigna adalah pembesaran progresif dari 

kelenjar prostat (secara umum pria lebih tua dari 50 tahun) menyebabkan 

berbagai derajat obstruksi urethral dan pembatasan aliran urinarius (Arora 

P. Et al, 2006). 

Hiperplasia prostat atau BPH adalah pembesaran kelenjar prostat 

yang dapat menyebabkan uretra pars prostatika buntu dan menyebabkan 

terhambatnya aliran urine keluar dari buli-buli (Basuki B Purnomo, 2008). 

B. Anatomi dan fisiologi 

1. Anatomi 

Kelenjar prostate adalah suatu kelenjar fibro muscular yang 

melingkar Bledder neck dan bagian proksimal uretra. Berat kelenjar 

prostat pada orang dewasa kira-kira 20 gram dengan ukuran rata-rata : 
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panjang 3,4 cm, lebar 4,4 cm, tebal 2,6 cm. Secara embriologis terdiri dari 

5 lobus yaitu lobus medius 1 buah, lobus anterior 1 buah, lobus posterior 1 

buah, lobus lateral 2 buah. Selama perkembangannya lobus medius, lobus 

anterior dan lobus posterior akan menjadi satu disebut lobus medius. Pada 

penampang lobus medius kadang-kadang tidak tampak karena terlalu kecil 

dan lobus ini tampak homogen berwarna abu-abu, dengan kista kecil berisi 

cairan seperti susu, kista ini disebut kelenjar prostat (Nursalam & 

Fransisca, 2009). Pada potongan melintang uretra pada posterior kelenjar 

prostat terdiri dari: 

a. Kapsul anatomis. 

Jaringan stroma yang terdiri dari jaringan fibrosa dan jaringan 

muskuler. Jaringan kelenjar yang terbagi atas 3 kelompok bagian : 

1) Bagian luar disebut kelenjar sebenarnya. 

2) Bagian tengah disebut kelenjar sub mukosal, lapisan ini disebut juga 

sebagai adenomatus zone 3 

3) Di sekitar uretra disebut periuretral gland. Saluran keluar dari 

ketiga kelenjar tersebut bersama dengan saluran dari vesika 

seminalis bersatu membentuk duktus ejakulatoris komunis yang 

bermuara ke dalam uretra. Menurut Mc Neal, prostat dibagi atas : 

zona perifer, zona sentral, zona transisional, segmen anterior dan 

zona spingter preprostat. Prostat normal terdiri dari 50 lobulus 

kelenjar. Duktus kelenjar-kelenjar prostat ini lebih kurang 20 buah, 

secara terpisah bermuara pada uretra prostatika, dibagian lateral 
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verumontanum, kelenjar-kelenjar ini dilapisi oleh selaput epitel 

torak dan bagian basal terdapat sel-sel kuboid. 

GAMBAR ANATOMI 

Gambar 1. Sistem Reproduksi Pria. 

 

Gambar 2. Pembesaran Prostat. 
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Gambar 3. Kelenjar Prostat. 

2. Fisiologi 

     Pada laki-laki remaja prostat belum teraba pada colok dubur, 

sedangkan pada orang dewasa sedikit teraba dan pada orang tua biasanya 

mudah teraba. Sedangkan pada penampang tonjolan pada proses hiperplasi 

prostat, jaringan prostat masih baik. Pertambahan unsur kelenjar 

menghasilkan warna kuning kemerahan, konsisitensi lunak dan berbatas 

jelas dengan jaringan prostat yang terdesak berwarna putih ke abu-abuan 

dan padat. Apabila tonjolan itu ditekan, keluar cairan seperti susu. Apabila 

jaringan fibromuskuler yang bertambah tonjolan berwarna abu-abu padat 

dan tidak mengeluarkancairan sehingga batas tidak jelas. Tonjolan ini dapat 

menekan uretra dari lateral sehingga lumen uretra menyerupai celah. 
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Terkadang juga penonjolan ini dapat menutupi lumen uretra, tetapi fibrosis 

jaringan kelenjar yang berangsur-angsur mendesak prostat dan kontraksi 

dari vesika yang dapat mengakibatkan peradangan (Nursalam & Fransisca, 

2009). 

C. Etiologi 

Penyebab BPH belum jelas namun terdapat faktor resiko umur dan 

hormon androgen. Ada beberapa hipotesis yang menyebutkan bahwa 

hiperplasia prostat erat kaitannya dengan peningkatan kadar 

Dehidrotestosteron (DHT) dan proses aging (menjadi tua). 

Beberapa hipotesis yang diduga sebagai penyebab timbulnya 

hiperplasia prostat adalah: 

1. Adanya perubahan keseimbangan antara hormon testosteron dan 

estrogen pada usia lanjut 

2. Peranan dari growth faktor sebagai pemicu pertumbuhan stroma 

kelenjar prostat 

3. Meningkatnya lama hidup sel-sel prostat karena berkurangnya sel yang 

mati 

4. Teori sel steam menerangkan bahwa terjadi proliferasi abnormal sel 

steam sehingga menyebabkan produksi sel stroma dan sel epitel 

kelenjar prostat menjadi berlebihan. (Basuki B Purnomo, 2008) 

D. Patofisiologi 

Proses pembesaran prostat terjadi secara perlahan-lahan seiring 

dengan bertambahnya usia sehingga terjadi perubahan keseimbangan 
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hormonal yaitu terjadi reduksi testosteron menjadi Dehidrotestosteron 

dalam sel prostat yang kemudian menjadi faktor terjadinya penetrasi DHT 

ke dalam inti sel. Hal ini dapat menyebabkan inskripsi pada RNA sehingga 

menyebabkan terjadinya sintesis protein yang kemudian menjadi 

hiperplasia kelenjar prostat. (Arora P. Et al, 2006) 

Pada tahap awal setelah terjadi pembesaran prostat, maka akan 

terjadi penyempitan lumen uretra prostatika dan akan menghambat aliran 

urine. Keadaan ini menyebabkan peningkatan tekanan intra vesikel. Untuk 

dapat mengeluarkan urine buli-buli harus berkontraksi lebih kuat guna 

melawan tahanan tersebut, sehingga akan terjadi resistensi pada buli-buli 

dan daerah prostat meningkat, serta otot detrusor menebal dan meregang 

sehingga timbul sakulasi atau divertikel. Fase penebalan detrusor ini 

disebut fase kompensasi. Apabila keadaan berlanjut, maka detrusor 

menjadi lelah dan akhirnya mengalami dekompensasi dan tidak mampu 

lagi untuk berkontraksi sehingga terjadi retensi urine. (Basuki B Purnomo, 

2008) 

Tekanan intravesikel yang tinggi akan diteruskan ke seluruh bagian 

buli-buli tidak terkecuali pada kedua muara ureter. Tekanan pada kedua 

muara ureter ini dapat menimbulkan aliran balik urine dari buli-buli ke 

ureter atau terjadi refluks-vesiko ureter. Keadaan ini jika berlangsung terus 

akan mengakibatkan hidroureter, hidronefrosis bahkan akhirnya dapat 

terjadi gagal ginjal. (Arif muttaqin dan Kumala sari, 2011) 
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E. Tanda dan gejala 

Obstruksi prostat dapat menimbulkan keluhan pada saluran kemih 

maupun keluhan di luar saluran kemih (Arora P. Et al, 2006). 

1. Keluhan pada saluran kemih bagian bawah 

Keluhan pada saluran kemih bagian bawah atau Lower Urinari 

Tract Symptoms (LUTS) terdiri atas gejala iritatif dan gejala obstruktif. 

Gejala iritatif yaitu sering miksi (frekuensi) terbangun untuk miksi pada 

malam hari (nokturia), perasaan ingin miksi yang sangat mendesak 

(urgensi), dan nyeri pada saat miksi (disuria). 

Gejala obstruktif meliputi: pancaran lemak, rasa tidak lampias 

sehabis miksi, kalau miksi harus menunggu lama (hesitancy), harus 

mengejan (straining) anyang-anyangen (intermittency) dan waktu miksi 

yang memanjang yang akhirnya menjadi retensi urine dan inkontinensia 

karena overflow. Untuk menilai tingkat keparahan dari keluhan saluran 

kemih sebelah bawah, beberapa ahli urology membuat sistem scoring yang 

secara subyektif dapat diisi dan dihitung sendiri oleh pasien.  

2. Gejala pada saluran kemih bagian atas 

Keluhan akibat penyulit hiperplasia prostat pada saluran kemih 

bagian atas, berupa gejala obstruksi antara lain: nyeri pinggang, benjolan 

di pinggang (yang merupakan tanda dari hidronefrosis), yang selanjutnya 
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dapat menjadi gagal ginjal dapat ditemukan uremia, peningkatan tekanan 

darah, perikarditis, foetoruremik dan neuropati perifer. 

3. Gejala di luar saluran kemih 

Pasien yang berobat ke dokter biasanya mengeluh adanya hernia 

inguinalis dan hemoroid. Timbulnya kedua penyakit ini karena sering 

mengejan pada saat miksi sehingga mengakibatkan peningkatan tekanan 

intra abdominal. 

Menurut (Arif muttaqin dan kumala sari, 2011), pada pasien post 

operasi BPH, mempunyai tanda dan gejala: 

1. Hemorogi 

a. Hematuri 

b. Peningkatan nadi 

c. Tekanan darah menurun 

d. Gelisah 

e. Kulit lembab 

f. Temperatur dingin 

2. Tidak mampu berkemih setelah kateter diangkat 

3. Gejala-gejala intoksikasi air secara dini: 

a. Bingung 

b.Agitasi 

c. kulit lembab 

4. warna urin merah cerah, pada hari ke-2 dan ke-3 post operasi menjadi 

lebih tua. 
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F. Pemeriksaan penunjang 

a. Pemeriksaan Laboratorium 

Analisis urine dan pemeriksaan mikroskopik urine penting 

untuk melihat adanya sel leukosit, bakteri, dan infeksi. Elektrolit, 

kadar ureum dan kreatinin darah merupakan informasi dasar dari 

fungsi ginjal dan fungsi metabolik. 

Pemeriksaan prostate specific Antigen (PSA) dilakukan sebagai 

dasar penentuan perlunya biopsy atau sebagai deteksi dini keganasan. 

b. Pemeriksaan Radiologis 

Pemeriksaan yang biasa dilakukan adalah foto polos abdomen, 

pielografi intravena, USG dan sistoskopi. Tujuan pemeriksaan 

pencitraan ini adalah untuk memperkirakan volume BPH, 

menentukan derajat disfungsi buli-buli dan volume residu urine. Dari 

foto polos dapat dilihat adanya batu pada traktus urinarius, 

pembesaran ginjal dan buli-buli. Dari pielografi intravena dapat 

dilihat supresi komplit dari fungsi renal, hidronefrosis dan 

hidroureter.  

c. Pemeriksaan Uroflowmetri dan Colok Dubur 

1. Uroflowmetri  

Untuk mengetahui derajat obstruksi, yaitu dengan mengukur 

pancaran urine pada waktu miksi. Kecepatan aliran urine 
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dipengaruhi oleh kekuatan kontraksi detrusor, tekanan intra buli-

buli, dan tahanan uretra. 

2. Colok Dubur 

Pada perabaan colok dubur, harus diperhatikan konsistensi 

prostat (biasanya kenyal), adakah asimetri, adakah nodul pada 

prostat, apakah batas atas teraba. 

G. Penatalaksanaan umum 

a. Observasi (Watchfull Waiting) 

Biasanya dilakukan pada pasien dengan keluhan ringan, 

nasehat yang diberikan yaitu mengurangi minum setelah makan 

malam untuk mengurangi nocturia, menghindari obat-obatan 

dekongestan, mengurangi minum kopi dan tidak diperbolehkan 

minum alkohol.  

b. Terapi medikamentosa 

Penghambat adrenergic alfa, contoh: prazosin, doxazosin, 

terazosin, afluzosin. 

c. Penghambat enzim 5 alfa reduktasi, contoh: firasterid (proscar). 

d. Fitoterapi 

Pengobatan fototerapi yang ada di Indonesia antara lain: 

eviprostat. Substansinya misalnya pygeum africanum, sawpalmetto, 

serenoa repelus. 
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e. Terapi bedah 

1) TURP  

2) TUIP 

3) Prostatektomi terbuka 

f. Terapi invasif minimal 

1) TUMT (Trans Urethral Micro web Thermotherapy)  

2) Dilatasi balon trans uretra (TUBD) 

3) High Intensity Focus Ultrasound 

4) Ablasi jarum trans uretra dan Stent Prostat 
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H. Pathway 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

     Sumber: Basuki B Purnomo, 2008 

Benigna Prostat Hipertropi 

 

Dx: Nyeri Dx: Perubahan 

eliminasi urin 

Dx: 

Ansietas  

Dx: pola 

nafas 

inefektif 

Penurunan 

curah 

jantung 

Dx: 

Resiko 

injuri 

Dx: Nyeri 

Dx: Resiko 

aspirasi 

Dx: Gangguan 

eliminasi: 

konstipasi 

Dx: Resiko tinggi 

infeksi 

Pemeriksaan 

Penunjang: 

1. Pemeriksaan Lab 

(elektrolit, ureum, 

kretinin, analisis urin) 

2. Pemeriksaan 

radiologis (foto polos 

abdomen, pielografi 

intravena, USG, 

sistoskop 

Komplikasi: 

1. Retensi urin akut & 

involusi kontraksi 

kandung kemih 

2. Refluks kandung kemih, 

hidroureter hidronefrosis 

Dx: Nyeri 
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I. Diagnosa keperawatan 

1. Nyeri akut berhubungan dengan agen injuri fisik: luka post operasi 

2. Kerusakan integritas jaringan berhubungan dengan insisi bedah. 

3. Perubahan eliminasi urine; retensi berhubungan dengan obstruksi 

mekanikal; bekuan darah, trauma, prosedur bedah tekanan dan iritasi 

kateter  

4. Resiko tinggi terhadap infeksi berhubungan dengan prosedur invasif, 

kateter, trauma jaringan, insisi bedah 

5. Resiko tinggi terhadap perubahan nutrisi; kurang dari kebutuhan tubuh 

berhubungan dengan peningkatan kebutuhan protein dan vitamin untuk 

penyembuhan luka dan penurunan masukan sekunder terhadap nyeri, 

mual, dan pembatasan diit 

6. Resiko tinggi terhadap konstipasi kolonik berhubungan dengan penurunan 

peristaltik sekunder terhadap anastesi, imobilisasi dan obat nyeri 
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J. Fokus intervensi 

Diagnosa 

keperawatan 

Noc Nic 

Nyeri 

akut berhubungan 

dengan: Agen 

injuri (biologi, 

kimia, fisik, 

psikologis), 

kerusakan jaringan 

NOC : 

 Pain Level, 

pain control, 

comfort level 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama ….Pasien tidak 

mengalami nyeri, 

dengan kriteria hasil: 

1. Mampu 

mengontrol 

nyeri (tahu 

penyebab 

nyeri, 

2. mampu 

menggunakan 

tehnik 

nonfarmakolog

i untuk 

mengurangi 

nyeri, mencari 

bantuan 

3. Melaporkan 

bahwa nyeri 

berkurang 

dengan 

menggunakan 

manajemen 

nyeri 

4. Mampu 

mengenali 

nyeri (skala, 

NIC : 

1. Lakukan pengkajian nyeri 

secara komprehensif 

termasuk lokasi, 

karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas dan 

faktor presipitasi 

2. Observasi reaksi nonverbal 

dari ketidaknyamanan 

3. Bantu pasien dan keluarga 

untuk mencari dan 

menemukan dukungan 

4. Kontrol lingkungan yang 

dapat mempengaruhi nyeri 

seperti suhu ruangan, 

pencahayaan dan 

kebisingan 

5. Kurangi faktor presipitasi 

nyeri 

6. Kaji tipe dan sumber nyeri 

untuk menentukan 

intervensi 

7. Ajarkan tentang teknik non 

farmakologi: napas dala, 

relaksasi, distraksi, 

kompres hangat/ dingin 

8. Berikan analgetik untuk 

mengurangi nyeri: 

9. Tingkatkan istirahat 

10. Berikan informasi tentang 

nyeri seperti penyebab 

nyeri, berapa lama nyeri 

akan berkurang dan 

antisipasi ketidaknyamanan 

dari prosedur 
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intensitas, 

frekuensi dan 

tanda nyeri) 

5. Menyatakan 

rasa nyaman 

setelah nyeri 

berkurang 

6. Tanda vital 

dalam rentang 

normal 

7. · Tidak 

mengalami 

gangguan tidur 

 

11. Monitor vital sign sebelum 

dan sesudah 

12. pemberian analgesik 

pertama kali 

 

 

 

 

 

Kerusakan 

integritas 

jaringan 

berhubungan 

dengan: Gangguan 

sirkulasi, 

iritasikimia 

(ekskresi dan 

sekresitubuh, 

medikasi), 

defisitcairan, 

kerusakan 

mobilitas fisik, 

keterbatasan 

pengetahuan, 

faktor mekanik 

(tekanan, 

gesekan),kurangny

a nutrisi, radiasi, 

faktor suhu(suhu 

yang ekstrim) 

 

NOC: 

Tissue integrity : skin 

and mucous 

membranes 

Wound healing : 

primary and secondary 

intention 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama …. kerusakan 

integritas jaringan 

pasien teratasi dengan 

kriteria hasil: 

1. Perfusi 

jaringan 

normal 

2. Tidak ada 

tanda-tanda 

infeksi 

3. Ketebalan dan 

tekstur 

4. jaringan 

NIC : 

Pressure ulcer prevention 

Wound care 

1. Anjurkan pasien 

untuk menggunakan 

pakaian yang 

longgar 

2. Jaga kulit agar tetap 

bersih dan kering 

3. Mobilisasi pasien 

(ubah posisi pasien) 

setiap dua jam 

sekali 

4. Monitor kulit akan 

adanya kemerahan 

5. Oleskan lotion atau 

minyak/baby oil 

pada daerah yang 

tertekan 

6. Monitor aktivitas 

dan mobilisasi 

pasien 

7. Monitor status 
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normal 

5. Menunjukkan 

pemahaman 

dalam proses 

perbaikan kulit 

dan mencegah 

terjadinya 

cidera berulang 

6. Menunjukkan 

terjadinya 

proses 

penyembuhan 

luka 

nutrisi pasien 

8. Memandikan pasien 

dengan sabun dan 

air hangat 

9. Kaji lingkungan dan 

peralatan yang 

menyebabkan 

tekanan 

10. Observasi luka : 

lokasi, dimensi, 

kedalaman luka, 

karakteristik,warna 

cairan, granulasi, 

jaringan nekrotik, 

tanda-tanda infeksi 

lokal, formasi 

traktus 

11. Ajarkan pada 

keluarga tentang 

luka dan perawatan 

luka 

12. Kolaborasi ahli gizi 

pemberian diet 

TKTP, vitamin 

13. Cegah kontaminasi 

feses dan urin 

14. Lakukan tehnik 

perawatan luka 

dengan steril 

15. Berikan posisi yang 

mengurangi tekanan 

pada luka 

16. Hindari kerutan 

pada tempat tidur 
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Retensi 

urin berhubungan 

dengan: Tekanan 

uretra 

tinggi,blockage, 

hambatan reflek, 

spingter kuat 

NOC: 

Urinary elimination 

Urinary Contiunence 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama …. retensi urin 

pasien teratasi dengan 

kriteria hasil: 

1. Kandung 

kemih kosong 

secarapenuh 

2. Tidak ada 

residu urine 

>100-200 cc 

3. Intake cairan 

dalam rentang 

normal 

4. Bebas dari ISK 

5. Tidak ada 

spasme bladder 

6. Balance cairan 

seimbang 

NIC : 

Urinary Retention Care 

1. Monitor intake 

dan output 

2. Monitor 

penggunaan 

obat 

antikolinergik 

3. Monitor derajat 

distensi bladder 

4. Instruksikan 

pada pasien dan 

keluarga untuk 

mencatat output 

urine 

5. Sediakan 

privacy untuk 

eliminasi 

6. Stimulasi reflek 

bladder dengan 

kompres dingin 

pada abdomen. 

7. Kateterisaai jika 

perlu 

8. Monitor tanda 

dan gejala ISK 

(panas, 

hematuria, 

perubahan bau 

dan konsistensi 

urine) 
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Risiko infeksi 

Faktor-faktor 

risiko: 

– Prosedur Infasif 

– Kerusakan 

jaringan 

danpeningkatan 

paparan 

lingkungan 

– Malnutrisi 

– Peningkatan 

paparan 

lingkungan 

pathogen 

– Imonusupresi 

– Tidak adekuat 

pertahanan 

NOC : 

Immune Status 

Knowledge : Infection 

control 

Risk control 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama……pasien 

tidak mengalami 

infeksi dengan criteria 

hasil: 

1. Klien bebas 

dari tanda dan 

gejala infeksi 

2. Menunjukkan 

kemampuan 

untuk 

mencegah 

timbulnya 

infeksi 

3. Jumlah 

leukosit dalam 

batas normal 

4. Menunjukkan   

perilaku hidup 

sehat 

5. Status imun, 

gastrointestinal 

6. genitourinaria 

dalam batas 

normal 

NIC : 

1. Pertahankan teknik 

aseptif 

2. Batasi pengunjung 

bila perlu 

3. Cuci tangan setiap 

sebelum dan 

sesudah tindakan 

keperawatan 

4. Gunakan baju, 

sarung tangan 

sebagai alat 

pelindung 

5. Ganti letak IV 

perifer dan dressing 

sesuai dengan 

petunjuk umum 

6. Gunakan kateter 

intermiten untuk 

menurunkan infeksi 

kandung kencing 

7. Tingkatkan intake 

nutrisi 

8. Berikan terapi 

antibiotik: 

9. Monitor tanda dan 

gejala infeksi 

sistemik dan lokal 

10. Pertahankan teknik 

isolasi k/p Inspeksi 

kulit dan membran 

mukosa terhadap 

kemerahan, panas, 

drainase 

11. Monitor adanya 

luka 

12. Dorong masukan 

cairan 

13. Dorong istirahat 
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14. Ajarkan pasien dan 

keluarga tanda dan 

gejala infeksi 

15. Kaji suhu badan 

pada pasien 

neutropenia setiap 4 

jam 

Ketidakseimbang

an nutrisi lebih 

dari kebutuhan 

tubuh 

Berhubungan 

dengan : 

Intake yang 

berlebihan 

terhadap 

kebutuhan 

metabolisme tubuh 

NOC : 

Nutrition 

Status : food and Fluid 

Intake 

Nutritional Status : 

nutrient Intake 

Weight control 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama….Ketidakseim

bangan  nutrisi lebih 

teratasi dengan kriteria 

hasil: 

1. Mengerti factor 

yang 

meningkatkan 

berat badan 

2. Mengidentfifik

asi tingkah 

laku dibawah 

kontrol klien 

3. Memodifikasi 

diet dalam 

waktu yang 

lama untuk 

mengontrol 

berat badan 

NIC : 

Weight Management 

1. Diskusikan bersama pasien 

mengenai hubungan antara 

intake makanan, latihan, 

peningkatan BB dan 

penurunan BB 

2. Diskusikan bersama pasien 

mengenai kondisi medis 

yang dapat mempengaruhi 

BB 

3. Diskusikan bersama pasien 

mengenai kebiasaan, gaya 

hidup dan factor herediter 

yang dapat mempengaruhi 

BB 

4. Diskusikan bersama pasien 

mengenai 

5. risiko yang berhubungan 

dengan BB berlebih dan 

penurunan BB 

6. Dorong pasien untuk 

merubah kebiasaan makan 

7. Perkirakan BB badan ideal 

pasien 

Nutrition Management 

1. Kaji adanya alergi makanan 

2. Kolaborasi dengan ahli gizi 

untuk 
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4. Penurunan 

berat badan 1-

2pounds/mgg 

5. Menggunakan 

energy untuk 

aktivitas sehari 

hari 

3. menentukan jumlah kalori 

dan nutrisi yang dibutuhkan 

pasien. 

4. Anjurkan pasien untuk 

meningkatkan intake Fe 

5. Anjurkan pasien untuk 

meningkatkan protein dan 

vitamin C 

6. Berikan substansi gula 

7. Yakinkan diet yang 

dimakan mengandung 

tinggi serat untuk 

mencegah konstipasi 

8. Berikan makanan yang 

terpilih ( sudah 

dikonsultasikan dengan ahli 

gizi) 

9. Ajarkan pasien bagaimana 

membuat 

10. catatan makanan harian. 

11. Monitor jumlah nutrisi dan 

kandungan kalori 

12. Berikan informasi tentang 

kebutuhan nutrisi 

13. Kaji kemampuan pasien 

untuk mendapatkan nutrisi 

yang dibutuhkan 

Weight reduction Assistance 

1. Fasilitasi keinginan pasien 

untuk menurunkan BB 

2. Perkirakan bersama pasien 

mengenai penurunan BB 

3. Tentukan tujuan penurunan 

BB 

4. Beri pujian/reward saat 

pasien berhasil mencapai 

tujuan 

5. Ajarkan pemilihanmakanan 
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Konstipasi berhub

ungan dengan 

o Fungsi:kelemaha

n otot abdominal, 

Aktivitas fisik 

tidak mencukupi 

o Perilaku defekasi 

tidak teratur 

o Perubahan 

lingkungan 

o Toileting tidak 

adekuat: posisi 

defekasi, privasi 

o Psikologis: 

depresi, stress 

emosi, gangguan 

mental 

o Farmakologi: 

antasid, 

antikolinergis, 

antikonvulsan, 

antidepresan, 

kalsium 

karbonat,diuretik, 

besi, overdosis 

laksatif, NSAID, 

opiat, sedatif. 

o Mekanis: 

ketidakseimbangan 

elektrolit, 

hemoroid, 

gangguan 

neurologis, 

obesitas, obstruksi 

pasca bedah, abses 

rektum,tumor 

o Fisiologis: 

perubahan pola 

makan dan jenis 

makanan, 

NOC: 

Bowl Elimination 

Hidration 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama konstipasi 

pasien teratasi dengan 

kriteria hasil: 

1. Pola BAB 

dalam batas 

normal 

2. Feses lunak 

3. Cairan dan 

serat adekuat 

4. Aktivitas 

adekuat 

5. Hidrasi 

adekuat 

NIC : 

Manajemen konstipasi 

1. Identifikasi faktor-

faktor yang 

menyebabkan 

konstipasi 

2. Monitor tanda-tanda 

rupture 

bowel/peritonitis 

3. Jelaskan penyebab 

dan rasionalisasi 

tindakan pada 

pasien 

4. Konsultasikan 

dengan dokter 

tentang peningkatan 

dan penurunan 

bising usus 

5. Kolaburasi jika ada 

tanda dan gejala 

konstipasi yang 

menetap 

6. Jelaskan pada 

pasien manfaat diet 

(cairan dan serat) 

terhadap eliminasi 

7. Jelaskan pada klien 

konsekuensi 

menggunakan 

laxative dalam 

waktu yang lama 

8. Kolaburasi dengan 

ahli gizi diet tinggi 

serat dan cairan 

9. Dorong peningkatan 

aktivitas yang 

optimal 

10. Sediakan privacy 
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penurunan 

motilitas 

gastrointestnal, 

dehidrasi, intake 

serat dan cairan 

kurang, perilaku 

makan yang buruk 

dan keamanan 

selama BAB 
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