
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembesaran prostat yang bersifat jinak (PPJ) atau dalam istilah medis disebut 

sebagai Benigna Prostatic Hyperplasia (BPH), adalah suatu penyakit yang biasa 

terjadi. Diperkirakan di seluruh dunia telah terjadi kasus BPH sebanyak 30 juta, dan 

BPH hanya terjadi pada pria karena wanita tidak memiliki kelenjar prostat. Jika 

dilihat dari segi epidemologinya berdasarkan usia, pada usia 40-an, seseorang 

kemungkinan mengalami BPH sebanyak 40%, dan setelah  meningkatnya usia 

dalam rentang usia 60 hingga 70 tahun, maka kemungkinan seseorang terkena BPH 

adalah 50%, sedangkan bila usia seseorang diatas 70 tahun maka kemungkinan 

untuk mengalami BPH adalah sebanyak 90% (Fausto & D; Richard Mitchell, 2007). 

Namun, jika diamati dari segi histologi penyakitnya, secara umum BPH pada 20% 

pria dengan usia 40-an, dan akan meningkat secara drastis menjadi 90% pada pria 

dengan usia 70-an. Di Indonesia, penyakit pembesaran prostat jinak (BPH) berada 

diurutan kedua setelah penyakit batu saluran kemih, dan diperkirakan hampir 50% 

pria di Indonesia yang berusia di atas 50 tahun ditemukan mengalami penyakit PPJ 

atau BPH ini. Indonesia yang kini semakin hari semakin maju dan dengan 

berkembangnya suatu negara, maka akan beratambah pula usia harapan hidup 

dengan sarana yang makin maju, sehingga kemungkinan pria yang mengalami BPH 

akan semakin meningkat (Furqan, 2008).  

Menurut (Purnomo, 2014), penatalaksanaan pada  pasien dengan BPH dapat 

dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah  dengan Terapi Bedah. Terapi 

bedah ini dilakukan dengan indikasi bila retensi urin yang dialami pasien berulang, 
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hematuria, penurunan fungsi ginjal, infeksi saluran kemih berulang, divertikel batu 

saluran kemih, hidroureter, serta  hidronefrosis. Beberapa jenis pembedahan yang 

lazim dilakukan untuk mengatasi BPH adalah : TURP (Trans Uretral Resection 

Prostatectomy), Prostatektomi Suprapubis, Prostatektomi Retropubis, 

Prostatektomi Peritoneal, dan Prostatektomi retropubis radikal. Tetapi tindakan 

pembedahan yang dilakukan menyebabkan beberapa klien mengalami kebocoran 

urin (inkontinensia urin). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Hunter et 

al., 2012) menunjukkan bahwa (57%) klien BPH pasca tindakan pembedahan 

mengalami inkontinensia urine.  

International Continence Society (ICS) mendefinisikan Inkontinensia Urine 

sebagai suatu kondisi yang menyebabkan terjadinya kehilangan urin/ keluarnya urin 

tanpa disengaja melalui meatus uretra yang dapat berakibat pada masalah sosial 

dan kebersihan yang dapat diobservasi (Black, 2008).  

Penanganan inkontinensia urin sangat bergantung pada faktor predisposisi yang 

mendasarinya. Namun demikian, sebelum dilakukan terapi yang tepat, munculnya 

masalah ini harus diidentifikasi terlebih dahulu dan kemungkinan keberhasilan 

terapi dapat dicapai. Jika perawat dan petugas kesehatan lainnya menerima 

inkontinensia sebagai bagian yang tidak terelakkan dari proses penuaan dan 

perjalanan penyakitnya atau menganggap inkontinensia tidak dapat dipulihkan 

maka keadaan tersebut menyebabkan tidak akan dapat lagi diterapi dengan hasil 

yang lebih baik. Upaya yang bersifat interdisipliner dan kolaboratif sangat penting 

dalam mengkaji dan mengatasi inkontinensia urin secara efektif (Smeltzer, 2001). 

Meminimalkan tindakan invasif adalah salah satu penanganan yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi inkontinensia. Banyak terapi yang bertujuan untuk 
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memperbaiki inkontinensia dapat dilakukan tanpa risiko bagi klien. Keberhasilan 

bergantung pada motivasi, kemampuan dan kemauan untuk melaksanakannya. 

Pembedahan hanya dilakukan pada saat ditemukan kelainan struktur atau anatomi 

(Black, 2008). Salah satu usaha yang dilakukan untuk mengatasi keadaan ini adalah 

dengan melakukan program latihan kandung kemih atau bladder training 

(Smeltzer, 2001). 

Bladder training adalah suatu latihan kandung kemih yang dilakukan dengan 

tujuan untuk melatih dan mengembangkan tonus otot dan otot spingter kandung 

kemih agar mampu bekerja maksimal. Bladder training biasanya digunakan untuk 

stress inkontinensia, desakan inkontinensia atau kombinasi keduanya atau yang 

disebut inkontinensia campuran. Pelatihan kandung kemih yang mengharuskan 

klien menunda berkemih, melawan atau menghambat sensasi urgensi dan berkemih 

sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan bukan sesuai dengan desakan untuk 

berkemih. Tujuan bladder training adalah untuk memperpanjang interval antara 

urinasi klien, menstabilkan kandung kemih dan menghilangkan urgensi (Toto, 

2009). Biasanya bladder training dapat dilakukan dengan cara penghentian (klem) 

kateter selama kurang lebih dua jam dan dilepas setelah satu jam dan bladder 

training tersebut biasanya dilakukan sebelum dilepasnya kateter urin. Fenomena 

tersebut berakibat pasien yang dilakukan katerter urine dapat mengalami kesulitan 

untuk berkemih baik terjadi inkontinensia ataupun retensi urine, walaupun pada saat 

dilakukan bladder training pasien merasakan keinginnan untuk berkemih (Toto, 

2009). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Wulan (2013) dalam (Shabrini, 

2015) pada pasien di IRNA C RSUP Sanglah, menyimpulkan bahwa adanya 
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pengaruh pemberian bladder training sebelum duilakukannya pelepasan dower 

kateter terhadap terjadinya inkontinensia pada pasien di RSUP Sanglah. Sedangkan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh (Shabrini, 2015) mendapatkan hasil respon 

berkemih pada kelompok perlakuan sebanyak 14 responden yang berkemih secara 

spontan, sedangkan kelompok kontrol terdapat 5 responden yang mampu berkemih 

spontan. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh bladder training dapat 

menyebabkan terjadinya peningkatan kontrol pada dorongan atau rangsangan 

dalam berkemih. Pada saat terpasang kateter urin kandung kemih tidak dirangsang 

untuk merasakan sensasi berkemih, sehingga tonus otot dan spingter menjadi 

melemah (Toto, 2009). Dari latar belakang diatas, peneliti tertarik meneliti tentang 

keefektifan pemberian bladder training untuk mengatasi inkontinensia urin urgensi 

pada pasien post TURP BPH di Ruang Bima RSUD Gianyar, Bali. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimanakah gambaran pemberian bladder retraining untuk mengatasi 

inkontinensia urine pada pasien post TURP BPH di Ruang Bima RSUD Gianyar 

Tahun 2018 ?”. 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 
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Untuk mengetahui gambaran  asuhan keperawatan  pemberian prosedur baldder 

retraining untuk mengatasi risiko inkontinensia urine urgensi pada pasien post 

TURP BPH di Ruang Bima RSUD Gianyar Tahun 2018. 

2. Tujuan Khusus 

Secara lebih khusus studi kasus di RSUD Gianyar, bertujuan untuk mengetahui 

hal – hal sebagai berikut : 

a. Mengidentifikasi data hasil pengkajian pada pasien benigna prostat hiperplasia 

untuk mengatasi masalah risiko inkontinensia urin urgensi 

b. Mengidentifikasi diagnosa keperawatan yang dirumuskan  pada pasien 

benigna prostat hiperplasia untuk mengatasi masalah risiko inkontinesia urin 

urgensi  

c. Mengidentifikasi intervensi yang direncanakan pada asuhan keperawatan 

pemberian prosedur bladder training pada pasien benigna prostat hiperplasia 

untuk mengatasi masalah retensi urin 

d. Mampu mengidentifikasi implementasi yang dilakukan pada asuhan 

keperawatan pemberian prosedur bladder training pada pasien benigna prostat 

hiperplasia untuk mengatasi masalah risiko inkontinesia urin urgensi  

e. Mengidentifikasi hasi evaluasi asuhan keperawatan pemberian prosedur 

bladder training pada pasien benigna prostat hiperplasia untuk mengatasi 

masalah risiko inkontinensia urin urgensi 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 
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Manfaat yang ingin dicapai peneliti ialah agar karya tulis ilmiah ini dapat 

berkontribusi didalam dunia keperawatan dan berguna sebagai salah satu sumber 

data bagi mahasiswa di dalam melakukan penelitian khususnya di dalam bidang 

Keperwatan Medikal Bedah  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan 

Manfaat yang ingin dicapai dalam perkembangan iptek Keperawatan adalah 

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang teknik mengatasi inkontinensia 

urin dengan menggunakan bladder training khususnya pada pasien post operasi 

BPH. 

b. Bagi penulis 

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk menmbah pengetahuan 

dan informasi bagi peneliti tentang keefektifan penerapan bladder training untuk 

mengatasi inkontinensia urin pada pasien post opp BPH. Selain daripada itu 

penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu cara bagi peneliti dalam 

mengaplikasikn ilmu keperawatan khususnya keperawatan medikal bedah yang 

diperoleh di Institusi Pendidikan. 

 

 

 


