
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

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 et al., 2015).  

Penelitian oleh Mahendrakrisna, D. (2016) ditemukan bahwa angka 

kejadian  BPH terbanyak pada kelompok usia 61-70 tahun (38,2%) dengan rata-

rata usia 65,75. Usia termuda adalah 46 tahun dan usia tertua adalah 86 tahun. 

Rata-rata lama rawat inap selama 5 hari, dan paling banyak kateter dicabut 

sebelum keluar rumah sakit sebanyak 60 orang (75,9 %).  

Hasil studi pendahuluan  menunjukkan bahwa  kejadian  BPH tertinggi 

kedua berada di wilayah Kabupaten Gianyar setelah Kabupaten Tabanan  yaitu 30 

% dari 284 subyek pada tahun 2015. Pada tahun 2016 jumlah kasus BPH di 

RSUD Sanjiwani sebanyak 200 kasus.  



Keluhan subyek BPH yang sering terjadi berupa lower urinary tract 

symptoms (LUTS), yang terdiri atas gejala obstruksi (voiding symptoms), gejala 

iritasi (storage symptoms), dan gejala pasca berkemih. Gejala obstruksi meliputi 

pancaran kemih lemah dan terputus (intermitensi), merasa tidak puas sehabis 

berkemih. Gejala iritasi meliputi frekuensi berkemih meningkat, urgensi, nokturia. 

Gejala pasca berkemih berupa urin menetes (dribbling), hingga gejala yang paling 

berat adalah retensi urin. Retensi urin merupakan  akumulasi urin yang nyata 

didalam kandung kemih akibat ketidakmampuan mengosongkan kandung kemih 

(Perry & Potter, 2006). Kasus BPH ini salah satu penanganannya yaitu dengan  

prosedur pembedahan yang biasa disebut dengan prosedur Transurethral 

Resection of the Prostate (TURP)  (Chaidir et al., 2015). 

Transurethral Resection of the Prostate (TURP) adalah tindakan 

pembedahan non insisi, yaitu pemotongan secara elektris prostat melalui meatus 

uretralis (Prabowo & Pranata, 2014). TURP merupakan pembedahan pada BPH 

dan hailnya sempurna dengan tingkat keberhasilan 80-90% (Suharyanto & 

Madjid, 2013). Kelebihan TURP antara lain tidak dibutuhkan insisi dan dapat 

digunakan untuk prostat dengan ukuran beragam, dan lebih aman bagi subyek 

yang mempunyai risiko bedah yang buruk. Komplikasi setelah dilakukan prosedur 

TURP adalah risiko perdarahan, keluhan BAK kemerahan, disuria, retensi urin 

dan inkontinensia. TURP memiliki tingkat yang lebih tinggi terjadinya bekuan  

retensi (Zhang et al., 2016).  

Perdarahan perioperatif adalah salah satu komplikasi yang paling serius 

bagi ahli bedah dan subyek. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Muir et al. 

(2017)  komplikasi perdarahan pada 234 subyek setelah menjalani prosedur TURP 



adalah 83 %. Perdarahan yang tidak ditangani menimbulkan gumpalan darah 

hingga menjadi gumpalan retensi. Salah satu masalah keperawatan yang muncul 

setelah dilakukannya prosedur TURP adalah retensi urin. 

Menurut PPNI (2017) Retensi urin adalah pengosongan kandung kemih 

yang tidak lengkap. 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 subyek 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 subyek yang mengalami 

retensi urin sebanyak 30,9%. Penelitian yang dilakukan oleh Raharjo (2016) pada 

89 subyek BPH di RSU Murjani Sampit, Indonesia didapatkan 83.3 % mengalami 

retensi urin. 

Akibat dari retensi urin yang tidak segera ditangani akan terjadi infeksi 

saluran kemih (ISK) dan inkonteninsia urin (Mansjoer, Suprohaita, Wardhani, & 

Setiowulan, 2000). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jhanwar, Sinha, 

Bansal, Prakhash, & Singh, Kawaljit, Singh (2017) sebanyak 164 subyek yang 

menderita retensi urin pasca TURP, 9.7% subyek mengalami ISK. Untuk 

inkonteninsia urin, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cindolo, Ruggera, 

Destefanis, Dadone, & Ferrari (2017) sebanyak 121 subyek yang mengalami 

retensi urin pasca TURP, 2,5 % subyek mengalami inkonteninsia urin. Prevalensi 

dampak dari retensi urin sangat kecil karena telah telah dilaksanakannya irigasi 

bladder pada subyek pasca TURP. 

Irigasi bladder bertujuan untuk memberi pengobatan, memanaskan  

mukosa kandung kemih, membersihkan kandung kemih (Lusianah, Indaryani, & 



Suratun, 2012). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ding et al. 2016 

sebanyak 146 subyek secara acak dibagi menjadi 2 kelompok-kelompok 

eksperimen 76 subyek dan kelompok kontrol 70 subyek. Subyek 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. 

Tetesan irigasi tergantung dari warna urin yang keluar dari urobag. Bila urin 

sudah jernih tetesan irigasi hanya maintennens/dilepas dan bila produksi irigasi 

masih merah, irigasi diteruskan sampai urin  jernih (Jitowiyono & Kristiyanasari, 

2012). Sehingga pemberian irigasi bladder efektif dalam menurunkan kejadian 

retensi urin pada subyek TURP. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan studi kasus 

dengan judul ” Gambaran Asuhan Keperawatan Pemberian Prosedur Irigasi 

Bladder Untuk Mengatasi Masalah keperawatan Retensi Urin Pada Subyek Post 

TURP Benigna”.  

B. Rumusan Masalah 
 

Masalah keperawatan utama pada subyek pasca operasi TURP pada subyek 

beningn prostat hiperplasia yaitu retensi urin. Menurut PPNI (2017) Retensi urin 

adalah pengosongan kandung kemih yang tidak lengkap. Salah satu tindakan 

untuk mengatasi retensi urin pada subyek post TURP yaitu irigasi bladder. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah  “Bagaimana gambaran asuhan 

keperawatan pemberian prosedur irigasi bladder untuk mengatasi masalah retensi 

urin pada pasien post TURP Benigna Prostat Hiperplasia di ruang Bima RSUD 

Sanjiwani Gianyar”. 



C. Tujuan  
 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan pemberian prosedur 

irigasi bladder untuk mengatasi masalah retensi urin pada pasien post TURP 

Benigna Prostat Hiperplasia di ruang Bima RSUD Sanjiwani Gianyar  

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi data hasil pengkajian pada subyek post TURP benigna 

prostat hiperplasia dengan masalah retensi urin 

b. Mengidentifikasi diagnosa keperawatan yang dirumuskan  pada subyek post 

TURP benigna prostat hiperplasia dengan masalah retensi urin  

c. Mengidentifikasi intervensi yang direncanakan pada asuhan keperawatan 

pemberian prosedur irigasi bladder pada subyek post TURP benigna prostat 

hiperplasia untuk mengatasi masalah retensi urin 

d. Mengidentifikasi implementasi yang dilakukan pada asuhan keperawatan 

pemberian prosedur irigasi bladder untuk mengatasi masalah retensi urin 

pada subyek post TURP benigna prostat hiperplasia  

e. Mengidentifikasi hasi evaluasi asuhan keperawatan pemberian prosedur 

irigasi bladder untuk mengatasi masalah retensi urin pada subyek post TURP 

benigna prostat hiperplasia  

D. Manfaat Penelitian 
 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau mengembangkan 

ilmu keperawatan medikal bedah khususnya pemberian prosedur irigasi 



bladder untuk mengatasi retensi urin pada subyek post TURP BPH untuk 

mengatasi retensi urin  

b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber data bagi peneliti 

berikutnya khususnya yang terkait dengan pemberian prosedur irigasi bladder 

untuk mengatasi retensi urin pada subyek  post TURP BPH  

2.  Manfaat Praktis  

a. Bagi perawat diharapakan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

pedoman  untuk  pemberian prosedur irigasi bladder pada subyek post TURP 

BPH untuk mengatasi retensi urin 

b. Bagi management diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bagan bagi 

kepala ruangan dalam melakukan monitoring atau suvervisi tentang 

pelaksanaan pemberian prosedur irigasi bladder pada subyek post TURP BPH 

untuk mengatasi retensi urin 

 


