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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Risiko Inkontinensia Urin Urgensi pada Pasien Post TURP BPH 

1. Benigna prostat hiperplasia 

Benigna prostat hiperplasia (BPH) disebut juga nodular hiperplasia yang 

merujuk pada peningkatan ukuran prostat pada laki-laki usia pertengahan dan usia 

lanjut. BPH adalah pembesaran kelenjar dan jaringan seluler kelenjar prostat yang 

berhubungan dengan perubahan endokrin berkenaan dengan proses penuaan. 

Prostat adalah kelenjar yang berlapis kapsula dengan berat kira-kira 20 gram, 

berada disekeliling uretra dan dibawah leher kandung kemih pada pria. Bila terjadi 

pembesaran lobus bagian tengah kelenjar prostat akan menekan dan uretra akan 

menyempit (Suharyanto & Madjid, 2013). 

Hyperplasi dari kelenjar dan sel-sel epitel mengakibatkan prostat menjadi besar. 

Ketika prostat cukup besar akan menekan saluran uretra menyebabkan obstruksi 

uretra baik secara parsial maupun total. Hal ini dapat menimbulkan gejala-gejala 

urinary hesitancy, sering berkemih, peningkatan risiko infeksi saluran kemih dan 

retensi urin (Suharyanto & Madjid, 2013). 

Penyebab BPH belum diketahui secara pasti, tetapi dapat dikaitkan dengan 

keberadaan hormonal yaitu hormone laki-laki (androgen yaitu testosteron). 

Diketahui bahwa hormone esterogen juga ikut berperan sebagai penyebab BPH. 

Hal ini, didasarkan pada fakta bahwa BPH terjadi ketika seorang laki-laki kadar 

hormone esterogen meningkat dan kadar hormon testosteron menurun, dan ketika 

jaringan prostat menjadi lebih sensitif terhadap esterogen serta kurang responsif 
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terhadap : Dhydrotestosteron (DHT), yang merupakan testosteron  eksogen 

(Suharyanto & Madjid, 2013).  

2. Transurethral Resection of the Prostate (TURP) 

Transurethral Resection of the Prostate (TURP) adalah suatu pengangkatan 

jaringan prostat lewat uretra menggunakan resektroskop, dimana resektroskop 

merupakan endoskop dengan tabung 10-3-F untuk pembedahan uretra yang 

dilengkapi dengan alat pemotong dan counter yang disambungkan dengan arus 

listrik. Tindakan ini memerlukan pembiusan umum maupun spinal dan merupakan 

tindakan invasive yang masih dianggap aman dan tingkat morbiditas minimal 

(Widayati & Nuari, 2017). 

Transurethral Resection of the Prostate (TURP) merupakan operasi tertutup 

tanpa insisi serta tidak mempunyai efek merugikan terhadapa potensi kesembuhan. 

Operasi ini dilakukan pada prostat yang mengalami pembesaran antara 30-60 gram, 

kemudian dilakukan reseksi. Cairan irigasi digunakan secara terus menerus dengan 

cairan isotonis selama prosedur. Setelah dilakukan reseksi, penyembuhan terjadi 

dengan granula dan reepitelisasi uretra pars prostatika (Widayati & Nuari, 2017). 

Setelah dilakukan Transurethral Resection of the Prostate (TURP), dipasang 

kateter foley tiga saluran nomer 24 yang dilengkapi balon 30 ml, untuk 

memperlancar pembuangan gumpalan darah dari kandung kemih. Irigasi kandung 

kemih yang konstan dilakukan setelah 24 jam bila tidak keluar bekuan darah lagi. 

Kemudian kateter dibilas tiap 4 jam sampai cairan jernih. Kateter setelah 3-5 hari 

setelah operasi dan pasien sudah berkemih dengan lancer (Widayati & Nuari, 2017). 
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3. Risiko inkontinensia urin urgensi 

Inkontinensia urin adalah ketidak mampuan seseorang untuk menahan urin 

yang keluar dari kandung kemih, baik disadari ataupun tidak disadari. Risiko 

inkontinensia urgensi, dimana pasien berisiko mengeluh tidak dapat menahan 

kencing segera setelah timbul sensasi ingin kencing. Keadaan ini disebabkan otot 

derusor sudah mulai mengadakan kontraksi pada saat kapasitas kandung kemih 

belum terpenuhi. Frekuensi miksi menjadi lebih sering dan disertai dengan 

perasaan urgensi. Inkontinensia urge meliputi 22% dari semua inkontinensi pada 

wanita (Purnomo, 2014). 

Penyebab risiko inkontinensia urine urge adalah kelainan yang berasal dari 

kandung kemih, di antaranya adalah overaktivitas detrusor dan menurunnya 

komplians kandung kemih. Overaktivitas detrusor dapat disebabkan oleh 

kelainan neurologik, kelainan non neurologis, atau kelainan lain yang belum 

diketahui. Jika disebabkan oleh kelainan neurologis, disebut sebagai hiper-

refleksi detrusor, sedangkan jika penyebabnya adalah kelainan non neurologis 

disebut instabilitas detrusor. Istilah overaktivitas detrusor dipakai jika tidak dapat 

diketahui penyebabnya (Purnomo,2014). 

Hiper-refleksia detrusor disebabkan oleh kelaianan neurologis, di antaranya 

adalah: stroke, penyakit Parkinson, cedera korda spinalis, sklerosis multipel, 

spina bifida, atau mielitis transversal. Instabilitas detrusor seringkali disebabkan 

oleh : obstruksi infravesika, pasca bedah intravesika, batu kandung kemih, tumor 

kandung kemih, dan sistitis (Purnomo, 2014). 

Penurunan kemampuan kandung kemih dalam mempertahankan tekanannya 

pada saat pengisian urine (komplians) dapat disebabkan karena kandungan 
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kolagen pada matriks detrusor bertambah atau adanya kelainan neurologis. 

Penambahan kandungan kolagen terdapat pada sistitis tuberkulosa, sistitis pasca 

radiasi, pemakaian kateter menetap dalam jangka waktu lama, atau obstruksi 

infravesika karena hiperplasia prostat. Cedera spinal pada regio thorako- lumbal, 

pasca histerektomi radikal, reseksi abdomino-perineal, dan mielodisplasia 

disebut-sebut dapat mencederai persarafan yang merawat kandung kemih 

(Purnomo, 2014). 

Tidak jarang risiko inkontinensia urge menyertai sindroma overaktivitas 

kandung kemih. Sindroma ini ditandai dengan frekuensi, urgensi, dan kadang-

kadang inkontinensia urge (Purnomo, 2014). 

B. Konsep Asuhan Keperawatan Pemberian Prosedur Bladder Traning Untuk 

Mengatasi Inkonteninsia Urin Pada Pasien Benigna Prostat Hiperplasia 

1. Pengkajian 

Pengkajian merupakan tahap awal dari proses keperawatan. Disini semua data 

dikumpulkan secara sistematis guna menentukan status kesehatan pasien saat ini. 

Pengkajian harus dilakukan secara komprehensif terkait dengan aspek biologis, 

psikologis, sosial, maupun spiritual pasien (Asmadi, 2008). 

a. Identitas pasien 

Meliputi nama, No. RM, umur, jenis kelamin, pendidikan, alamat, pekerjaan, 

asuransi kesehatan, agama, suku bangsa, tanggal dan jam MRS, nomor registrasi, 

serta diagnose medis (Muttaqin, 2011). 

 

 

b. Keluhan utama 
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Keluhan utama pada gangguan sistem perkemihan, meliputi keluhan sistemik, 

antara lain gangguan fungsi ginjal (sesak nafas, edema, malaise, pucat, dan uremia) 

atau demam disertai menggigil akibat infeksi/urosepsis, dan keluhan local pada 

saluran perkemihan antara lain nyeri akibat kelainan pada saluran perkemihan, 

keluhan miksi (keluhan iritasi dan keluhan obstruksi), hematuria, inkonteninsia, 

disfungsi seksual, atau infertilitas (Muttaqin, 2011). 

c. Riwayat kesehatan 

1) Riwayat kesehatan dahulu 

Perawat menanyakan tentang penyakit-penyakit yang pernah dialami sebelum 

nya, terutama yang mendukung atau memperberat kondisi gangguan sistem 

perkemihan pada pasien saat ini seperti pernakah pasien menderita penyakit 

kencing manis, riwayat kaki bengkak (edema), hipertensi, penyakit kencing batu, 

kencing berdarah, dan lainnya. Tanyakan: apakah pasien pernah dirawat 

sebelumnya, dengan penyakit apa, apakah pernah mengalami sakit yang berat, dan 

sebagainya  (Muttaqin, 2011). 

Perawat perlu mengklarifikasi pengobatan masa lalu dan riwayat alergi, catat 

adanya efek samping yang terjadi di masa lalu dan penting perawat ketahui bahwa 

pasien mengacaukan suatu alergi dengan efek samping obat  (Muttaqin, 2011). 

2) Riwayat kesehatan sekarang 

Pengkajian ini dilakukan untuk mendukung keluhan utama seperti menanyakan 

tentang perjalanan sejak timbul keluhan hingga pasien meminta pertolongan. 

Misalnya: sejak kapan keluhan dirasakan, berapa lama dan berapa kali keluhan 

tersebut terjadi, bagaimana sifat dan hebatnya keluhan. Setiap keluhan utama harus 
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ditanyakan kepada pasien sedetail-detailnya, dan semuanya diterangkan pada 

riwayat kesehatan sekarang  (Muttaqin, 2011). 

d. Pengkajian psikososiospiritual  

Pengkajian psikologis pasien meliputi beberapa dimensi yang memungkinkan 

perawat untuk memperoleh persepsi yang jelas mengenai status emosi, kognitif, dan 

prilaku pasien. Perawat mengumpulkan pemeriksaan awal pasien tentang kapasitas 

fisik dan intelektual saat ini, yang menentukan tingkat perlunya pengkajian 

psikososiospiritual yang saksama  (Muttaqin, 2011).  

2. Diagnosa keperawatan 

Diagnosa keperawatan adalah pernyataan yang dibuat oleh perawat professional 

yang memberikan gambaran tentang masalah atau status kesehatan pasien, baik 

aktual ataupun potensial , yang ditetapkan berdasarkan analisis dan interpretasi data 

hasil pengkajian. Pernyataan diagnosa keperawatan harus jelas, singkat  dan lugas 

terkait masalah kesehatan pasien berikut penyebabnya yang dapat diatasi melalui 

tindakan keperawatan (Asmadi, 2008). 

Menurut Buku Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia,  risiko inkonteninsia 

urin urgensi adalah berisiko mengalami pengeluaran urin yang tidak terkendali. 

Penyebab risiki inkontinensia urin urgensi adalah efek samping obat, kopi, dan 

alcohol, hiperrefleks destrussor, gangguan sistem saraf pusat, kerusakan kontraksi 

kandung kemih: relaksasi spingter tidak terkendali, ketidakefektifan kebiasaan 

berkemih, dan kapasitas kandung kemih kecil. 

Pada pasien post TURP BPH penyebab terjadinya risiko inkonteninsia urin 

urgensi karena adanya kerusakan kontraksi kandung kemih : relaksasi spingter tidak 

terkendali. Rumusan diagnosa keperawatan adalah risiko inkonteninsia urin urgensi 
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dibuktikan dengan kerusakan kontraksi kandung kemih : relaksasi spingter tidak 

terkendali. 

3. Perencanaan/intervensi  keperawatan 

Perencanaan merupakan keputusan awal yang memberi arah bagi tujuan yang 

ingin dicapai, hal yang akan dilakukan, termasuk bagaimana, kapan dan siapa yang 

akan melakukan tindakan keperawatan. Karenanya, dalam menyusun rencana 

tindakan keperawatan untuk pasien, keluarga dan orang terdekat perlu dilibatkan 

secara maksimal (Asmadi, 2008) 

Tujuan dan kriteria hasil untuk masalah retensi urin  mengacu pada Nursing 

Outcome Classification (NOC) menurut Moorhead, dkk  (2013) adalah sebagai 

berikut:                                                                                                                       

a. Tujuan dan Kriteria hasil 

1) NOC: 

a) Kontinensia urin 

Mengendalikan eleminasi urin dari kandung kemih 

2) Kriteria hasil: 

a) Mengenali keinginan untuk berkemih (skala 5) 

b) Menjaga pola berkemih yang teratur (skala 5) 

c) Respon berkemih sudah tepat waktu (skala 5) 

d) Berkemih pada tempat yang tepat (skala 5) 

e) Menuju toilet diantara waktu ingin berkemih dan benar-benar ingin segera 

berkemih (skala 5) 

f) Menjaga penghalang lingkungan yang bebs untuk eleminasi sendiri (skala 5) 

g) Berkemih >150 millititer tiap kalinya (skala 5) 
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h) Memulai dan menghentikan aliran urin 

i) Mengosongkan kandung kemih sepenuhnya (skala 5) 

j) Mengkonsumsi cairan dalam jumlah yang cukup (skala 5) 

k) Bisa memakai pakaian sendiri (skala 5) 

l) Bisa menggunakan toilet sendiri (skala 5) 

m) Mengidentifikasi obat yang mengganggu control berkemih (skala 5) 

b. Intervensi 

Intervensi keperawatan untuk menangani masalah retensi urin mengacu pada 

Nursing Intervention Classification (NIC) menurut Bulechek, Butcher, 

Dochterman, & Wagner (2013). NIC yang direkomendasikana yaitu bladder 

training 

Penelitian ini difokuskan pada intervensi bladder training. Bladder training  

merupakan memperkuat dan melatih otot levator ani dan otot-otot urogenital secara 

sadar, kontraksi berulang untuk mengurangi stress, urgensi berkemih atau berbagai 

tipe inkontinensia urin (Bbulechek et al., 2013). Aktivitas-aktivitas pada bladder 

training  yaitu: 

1) Kaji kemampuan urgensi berkemih pasien 

2) Instruksikan pasien untuk menahan otot-otot sekitar uretra dan anus, kemudian 

relaksasi, seolah-olah ingin menahan buang air kecil atau buang air besar 

3) Instruksikan pasien untuk tidak mengkontraksikan perut, pangkal paha dan 

pinggul; menahan nafas atau mengejan selama latihan 

4) Yakinkan bahwa pasien mampu membedakan kontraksi menahan dan relaksasi 

yang berbeda antara keinginan untuk meninggikan dan memasukkan kontraksi 

otot dan usaaha yang tidak diinginkan untuk menurunkan 
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5) Instruksikan pasien untuk melakukan latihan pengencangan otot, dengan 

melakukan 300 kontraksi setiap hari, menahan kontraksi selama 10 detik, dan 

relaksasi selama 10 menit diantara sesi kontraksi, sesuai dengan protocol 

6) Berikan umpan balik positif selama latihan dilakukan 

7) Instruksikan pasien untuk dapat mencatat inkontinensia yang terjadi setiap 

harinya untuk melihat perkembangan 

Prosedur bladder training menurut RSUD Sanjiwani Gianyar (2018) adalah : 

1. Tentukan pola waktu biasanya klien berkemih 

2. Rencanakan waktu toilet terjadwal berdasarkan pola dari klien, bantu 

seperlunya  

3. Berikan pasien sejumlah cairan untuk diminum pada waktu yang dijadwalkan 

secara teratur (2500 ml/hari) sekitar 30 menit sebelum waktu jadwal untuk 

berkemih  

4. Beritahu klien untuk menahan berkemih (pada pasien yang terpasang kateter, 

klem selang kateter 1-2 jam,  disarankan bisa mencapai waktu 2 jam kecuali 

pasien merasa kesakitan)  

5. Kosongkan urine bag 

6. Cek dan evaluasi kondisi pasien, jika pasien merasa kesakitan dan tidak toleran 

terhadap waktu 2 jam yang ditentukan, maka kurangi waktunya dan tingkatkan 

secara bertahap  

7. Lepaskan klem setelah 2 jam dan biarkan urine mengalir dari kandung kemih 

menuju urine bag hingga kandung kemih kosong  

8. Biarkan klem tidak terpasang 15 menit, setelah itu klem lagi 1-2 jam  

9. Lanjutkan prosedur ini hingga 24 jam pertama  
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10. Lakukan bladder training ini hingga pasien mampu mengontrol keinginan untuk 

berkemih  

11. Jika klien memakai kateter, lepas kateter jika klien sudah merasakan keingin 

untuk berkemih 

4. Implementasi keperawatan 

Implementasi adalah tahap ketika perawat mengaplikasikan rencana asuhan 

keperawatan kedalam bentuk intervensi keperawatan guna membantu pasien dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Asmadi, 2008). Tahap ini akan muncul bila 

perencanaan diaplikasikan pada pasien. Tindakan yang dilakukan mungkin sama, 

mungkin juga berbeda denga urutan yang dibuat pada perencaan sesuai dengan 

kondisi pasien (Debora, 2012). Implementasi keperawatan akan sukses sesuai 

dengan rencana apabila perawat mempunyai kemampuan kognitif, kemampuan 

hubungan interpersonal, dan ketrampilan dalam melakuka tindakan yang berpusat 

pada kebutuhan pasien (Dermawan, 2012). 

5. Evaluasi  

 Evaluasi adalah tahap akhir dari proses keperawatan yang merupakan 

perbandingan yang sistematis dan terencana antara hasil akhir yang teramati dan 

tujuan atau kriteria hasil yang dibuat pada tahap perencanaan (Asmadi, 2008). 

Berdasarkan kriteria hasil dalam perencanaan keperawatan diatas adalah sebagai 

berikut: 

a. Pasien mengenali keinginan untuk berkemih  

b. Pasien menjaga pola berkemih yang teratur  

c. Respon berkemih pasien  sudah tepat waktu  

d. Pasien berkemih pada tempat yang tepat  
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e. Pasien menuju toilet diantara waktu ingin berkemih dan benar-benar ingin 

segera berkemih  

f. Privasi pasien terjaga saat berkemih 

g. Pasien berkemih >150 millititer tiap kalinya  

h. Pasien memulai dan menghentikan aliran urin 

i. Pasien mengosongkan kandung kemih sepenuhnya  

j. Pasien mengkonsumsi cairan dalam jumlah yang cukup  

k. Pasien bisa memakai pakaian sendiri  

l. Pasien bisa menggunakan toilet sendiri  

m. Pasien mengidentifikasi obat yang mengganggu kontrol berkemih  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


