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DESCRIPTION OF NURSING CARE BLADDER IRRIGATION PROCEDURE TO 

RESOLVE URINARY RETENTION IN POST TRANSURETHRAL RESECTION OF 

THE POST PROSTATE PATIENTS  

ABSTRACT 
 

TURP is in BPH surgery and the results is perfect with a success rate of 80-90%. 

Nursing problems that arise after a TURP procedure does is urinary retention. 

Subjects given bladder irrigation has lowered clot retention (10.52%) with a time of 

2-7 hours.This study aims to describe the provision of nursing care bladder irrigation 

procedures to resolve the problem of urinary retention in post-TURP patients. This 

research use descriptive research and data collection techniques are used 

documentation study. Number of subjects used were 2 documents. The results of this 

study indicate the subject of assessment documents 1 and 2 the same data found. 

After than there is a difference between theory and results of the assessment 

contained in the subject document. Nursing diagnoses were formulated in the 

document subjects 1 and 2 only to explain the problems of nursing without 

formulating nursing diagnoses are urinary retention. Interventions are planned in the 

document for subjects 1 and 2 is a bladder irrigation using the standard operating 

procedures (SOP) contained in Gianyar Sanjiwani Hospital. Implementation 

conducted in subjects 1 and 2 have been carried out in accordance with the planned 

intervention. The evaluation results obtained subjects 1 and 2 that uses the SOAP 

technique. The results showed the difference with the theory that has been delivered 

either from the assessment to the evaluation of nursing. 

 

Keywords: Nursing Care, TURP, Urinary Retention, Bladder Irrigation 
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GAMBARAN ASUHAN KEPERAWATAN PEMBERIAN PROSEDUR IRIGASI 

BLADDER UNTUK MENGATASI RETENSI URIN PADA PASIEN POST 

TRANSURETHRAL  RESECTION OF THE PROSTATE 

ABSTRAK 
 

TURP merupakan pembedahan pada BPH dan hasilnya sempurna dengan tingkat 

keberhasilan 80-90%. Masalah keperawatan yang muncul setelah dilakukannya 

prosedur TURP adalah retensi urin. Subyek diberikan irigasi bladder telah 

menurunkan gumpalan retensi (10,52%)  dengan waktu 2-7 jam. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan pemberian prosedur 

irigasi bladder untuk mengatasi masalah retensi urin pada paisen post TURP. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan teknik 

pengumpulan data adalah studi dokumentasi. Jumlah subyek yang digunakan yaitu 2 

dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan pengkajian pada dokumen subyek 1 dan 

2 data yang ditemukan sama. Setelah dibandingkan terdapat perbedaan antara teori 

dengan hasil pengkajian yang terdapat pada dokumen subyek. Diagnosa keperawatan 

yang dirumuskan pada dokumen subyek 1 dan 2 hanya menerangkan masalah 

keperawatan tanpa merumuskan diagnosa keperawatan yaitu retensi urin. Intervensi 

yang direncanakan pada dokumen untuk subyek 1 dan 2 adalah irigasi bladder dengan 

menggunakan standar prosedur operasional (SPO) yang terdapat di RSUD Sanjiwani 

Gianyar. Implementasi yang dilakukan pada subyek 1 dan 2 telah dilakukan sesuai 

dengan intervensi yang telah direncanakan. Hasil evaluasi yang didapatkan subyek 1 

dan 2 yaitu mengunakan teknik SOAP. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

perbedaan dengan teori yang telah disampaikan baik dari pengkajian sampai dengan 

evaluasi keperawatan. 

 

Kata kunci : Asuhan Keperawatan, TURP, Retensi Urin, Irigasi Bladder 
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RINGKASAN PENELITIAN  
 

Gambaran Asuhan Keperawatan Pemberian Prosedur Irigasi Bladder Untuk 

Mengatasi Retensi Urin Pada Pasien Post Transurethral   

Resection Of The Prostate 

 

Oleh : NI KETUT CATUR JULIARTINI (NIM : P07120015007) 

Benigna prostat hiperplasia (BPH) merupakan pembesaran kelenjar dan 

jaringan seluler kelenjar prostat yang berhubungan dengan perubahan endokrin 

berkenaan dengan proses penuaan (Suharyanto & Madjid, 2013). Sepuluh kondisi 

penyakit yang paling menonjol dan mahal pada pria di atas 50 tahun di Amerika 

Serikat adalah BPH. Sebuah tinjauan berbasis masyarakat pada tahun 2000 

menunjukkan prevalensi BPH tinggi, dengan hampir 8 juta kunjungan dokter untuk 

diagnosis primer atau sekunder mengenai BPH. Dalam Survei Perawatan Nasional 

Ambulatory Medis (1993-2010) mengidentifikasi lebih dari 101 juta kunjungan rawat 

jalan untuk pria dengan diagnosis BPH (Alexander et al., 2017). Di dunia, hampir 30 

juta pria menderita BPH. Pada usia 40 tahun sekitar 40%, usia 60-70 tahun meningkat 

menjadi 50% dan usia lebih dari 70 tahun mencapai 90% (Sampekalo, Monoarfa, & 

Sallem, 2015).  

Kasus BPH salah satu penanganannya yaitu dengan  prosedur pembedahan 

yang biasa disebut dengan prosedur Transurethral Resection of the Prostate (TURP)  

(Chaidir, Rainy, D.M, & Nur, 2015). Salah satu masalah keperawatan yang muncul 

setelah dilakukannya prosedur TURP adalah retensi urin. Pada penelitian yang 

dilakukan pada 6.074 laki-laki post TURP  70,6% telah mengalami retensi urin dan  

29.4%  mempunyai resiko untuk mengalami retensi urin. Tipe retensi urin yang 

terjadi pada pasien yaitu retensi urin sebagian 66.3% sedangkan retensi urin total 

59.0%  (Fitzpatrick et al., 2011). Penelitian yang dilakukan oleh He et al (2016) 

jumlah pasien yang mengalami retensi urin sebanyak 30,9%. Penelitian yang 

dilakukan oleh Raharjo (2016) pada 89 pasien BPH di RSU Murjani Sampit, 

Indonesia didapatkan 83.3 % mengalami retensi urin. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ding et al. 2016 sebanyak 146 

pasien secara acak dibagi menjadi 2 kelompok-kelompok eksperimen 76 pasien dan 



9 

 

kelompok kontrol 70 pasien. Pasien yang diberikan irigasi bladder telah menurun 

secara signifikan kejadian gumpalan retensi 8 dari 76 responden (10,52%)  hanya 

dengan waktu 2-7 jam pemberian irigasi bladder. 

Penelitian ini bertujuan untuk Mengidentifikasi data hasil pengkajian pada 

pasien post TURP benigna prostat hiperplasia dengan masalah retensi urin, 

mengidentifikasi diagnosa keperawatan yang dirumuskan  pada pasien post TURP 

benigna prostat hiperplasia dengan masalah retensi urin, mengidentifikasi intervensi 

yang direncanakan pada asuhan keperawatan pemberian prosedur irigasi bladder pada 

pasien post TURP benigna prostat hiperplasia untuk mengatasi masalah retensi urin, 

mengidentifikasi implementasi yang dilakukan pada asuhan keperawatan pemberian 

prosedur irigasi bladder untuk mengatasi masalah retensi urin pada pasien post TURP 

benigna prostat hyperplasia, mengidentifikasi hasi evaluasi asuhan keperawatan 

pemberian prosedur irigasi bladder untuk mengatasi masalah retensi urin pada pasien 

post TURP benigna prostat hiperplasia  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan 

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam  penelitian ini adalah pedoman 

obsevasi dokumentasi. Fokus studi kasus pada penelitian ini adalah  asuhan 

keperawatan pemberian prosedur irigasi bladder untuk mengatasi retensi urin pada 

pasien post TURP benigna prostat hyperplasia. Jumlah subyek yang digunakan yaitu 

2 dokumen. 

Hasil penelitian ini menunjukkan pengkajian pada dokumen subyek 1 dan 2 

data subjektif dan data obyektif hasilnya sama. Setelah dibandingkan terdapat 

perbedaan antara teori dan hasil pengkajian data subyektif dan data obyektif yang 

terdapat pada dokumen subyek. Diagnosa keperawatan yang dirumuskan pada 

dokumen subyek 1 dan 2 hanya menerangkan masalah keperawatan tanpa 

merumuskan diagnosa keperawatan yaitu retensi urin. Intervensi yang direncanakan 

pada dokumen untuk subyek 1 dan 2 adalah irigasi bladder yaitu dengan 

menggunakan standar prosedur operasional (SPO) yang terdapat di RS Sanjiwani 

Gianyar. Implementasi yang dilakukan pada subyek 1 dan 2 telah dilakukan sesuai 

dengan intervensi yang telah direncanakan yaitu memberikan irigasi bladder. Hasil 
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evaluasi yang didapatkan pada dokumen subyek 1 dan 2 yaitu mengunakan teknik 

SOAP. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa perbedaan dengan teori yang 

telah disampaikan peneliti baik dari pengkajian sampai dengan evaluasi keperawatan. 
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