
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Konsep Retensi Urin Pada Subyek Post TURP  BPH 

1. Benigna Prostat Hiperplasia 

Benigna prostat hyperplasi (BPH) adalah pembesaran jinak kelenjar prostat, 

dosebabkan  oleh karena hiperplasia beberapa atau semua komponen prostat meliputi 

jaringan klenjar/ jaringan fibromuskuler yang menyebabkan penyumbatan uretra pars 

prostatika (Jitowiyono & Kristiyanasari, 2012). Benigna prostat hiperplasi (BPH) 

adalah suatu kondisi yang sering terjadi sebagai hasil dari pertumbuhan dan 

pengendalian hormone prostat. Pada usia lanjut beberapa pria mengalami pembesaran 

prostat benigna. Keadaan ini dialami oleh 50% pria yang berusia 50 tahun dan kurang 

lebih 80% pria yang berusia 80 tahun. Pembesaran kelenjar prostat mengakibatkan 

terganggunya aliran urin sehingga menimbulkan gangguan miksi (Nurarif & Kusuma, 

2015). 

Hingga sekarang masih belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya 

hiperplasia prostat, tetapi beberapa hipotesis menyebutkan bahwa hiperplasia prostat 

erat kaitannya dengan peningkatan kadar dihidrotestosteron (DHT) dan proses aging 

(menjadi tua). Beberapa hipotesis yang diduga sebagai penyebab timbulnya 

hiperplasia prostat adalah teori dihidrotestosteron, adanya ketidak seimbangan antara 

estrogen-testosteron,  interaksi antara sel stroma dan sel epitel prostat,  berkurangnya 

kematian sel (apoptosis), dan  teori stem sel (Purnomo, 2014). 

 



 

Pembesaran prostat menyebabkan penyempitan lumen uretra prostatika dan 

menghambat aliran urin. Keadaan ini menyebabkan peningkatan tekanan intravesikal. 

Untuk dapat mengeluarkan urin, kandung kemih harus berkontraksi lebih kuat guna 

melawan tahanan itu. Kontraksi yang terus menerus ini menyebakan perubahan 

anatomik kandung kemih berupa hipertrofi otot detrusor, trabekulasi, terbentuknya 

selula, sakula, dan divertikel kandung kemih. Perubahan struktur pada kandung 

kemih tersebut, oleh subyekn dirasakan sebagai keluhan pada saluran kemih sebelah 

bawah atau lower urinary tract symptom (LUTS) yang dahulu dikenal dengan gejala 

prostatismus. Timbulnya gejala LUTS merupakan manifestasi kompensasi otot 

kandung kemih untuk mengeluarkan urin. Pada suatu saat, otot kandung kemih 

mengalami kepayahan (fatique) sehingga jatuh ke dalam fase dekompensasi yang 

diwujudkan dalam bentuk retensi urin akut. Desobstruksi kelenjar prostat akan 

menyembuhkan gejala obstruksi dan miksi yang tidak lampias. Hal ini dapat 

dikerjakan dengan cara reseksi prostat transuretra (TURP) (Purnomo, 2014). 

2. Transurethral Resection of the Prostate (TURP) 

Transurethral Resection of the Prostate (TURP) adalah tindakan pembedahan 

non insisi, yaitu pemotongan secara elektris prostat melalui meatus uretralis 

(Prabowo & Pranata, 2014) TURP merupakan suatu pembedahan pada BPH dan 

hailnya sempurna dengan tingkat keberhasilan 80-90% (Suharyanto & Madjid, 2013). 

Reseksi kelenjar prostat dilakukan transuretra dengan mempergunakan cairan irigasi 

(pembilas) agar daerah yang akan direseksi tetap terang dan tidak tertutup oleh darah. 



Cairan yang digunakan merupakan larutan non-ionic, yang dimaksudkan agar tidak 

terjadi hantaran listrik pada saat operasi. Cairan yang sering dipakai dan harganya 

cukup murah yaitu H2O steril (aquades) (Purnomo, 2014). 

Kerugian dari aquades adalah sifatnya yang hipotonik sehingga cairan ini 

dapat masuk ke sirkulasi sistemik melalui pembuluh darah vena yang terbuka pada 

saat reseksi. Kelebihan H2O dapat menyebabkan terjadinya hiponatremia relatif atau 

gejala intoksikasi air atau dikenal dengan sindroma TURP (Purnomo, 2014). 

Mengurangi resiko timbulnya sindroma TURP operator harus membatasi diri 

untuk tidak melakukan reseksi lebih dari 1 jam. Di samping itu beberapa operator 

memasang sistostomi suprapubik terlebih dahulu sebelum reseksi diharapkan dapat 

mengurangi penyerapan air ke sirkulasi sistemik. Penggunaan cairan non ionik lain 

selain H2O yaitu glisin dapat mengurangi resiko hiponatremia pada TURP, tetapi 

karena harganya cukup mahal beberapa klinik urologi di Indonesia lebih memilih 

pemakaian aquades sebagai cairan irigasi. Selain sindroma TURP beberapa penyulit 

bisa terjadi pada pasca bedah yaitu perdarahan dan infeksi lokal atau sistemik. Darah 

yang dibiarkan berada disaluran kemih akan menggumpal dan menjadi gumpalan 

retensi yang menyumbat saluran kemih (Purnomo, 2014). 

 

 

 

 

 



3. Retensi urin 

Retensi urin adalah ketidakmampuan seseorang untuk mengeluarkan urin yang 

terkumpul di dalam kandung kemih hingga kapasitas maksimal kandung kemih 

terlampaui. Proses miksi terjadi karena adanya koordinasi harmonik antara otot 

detrusor kandung kemih sebagai penampung dan pemompa urin dengan uretra yang 

bertindak sebagai pipa untuk menyalurkan urin. Adanya penyumbatan pada uretra, 

kontraksi kandung kemih yang tidak adekuat, atau tidak adanya koordinasi antara 

kandung kemih dan uretra dapat menimbulkan terjadinya retensi urin (Purnomo, 

2014). 

Pengosongan kandung kemih terganggu, urin akan terakumulasi dan distensi 

kandung kemih terjadi. Distensi kandung kemih yang berlebihan menyebabkan 

buruknya kontraktilitas oto detrusor, sehingga mengganggu urinary. Penyebab umum 

retensi urin mencakup hipertrofi (pembesaran) prostat, pembedahan, dan beberapa 

obat-obatan. Selain itu retensi urin dapat terjadi karena supra vesikal berupa 

kerusakan  pada pusat miksi di medullaspinalis. Subyek yang mengalami retensi urin 

dapat mengalami berkemih overflow atau inkonteninsia yaitu mengeluarkan 25 

sampai 50 ml urin interval yang sering. Selain itu retensi juga dapat menyebabkan 

infeksi saluran kemih (ISK) (Kozier, Erb, Berman, & Snyder, 2010). 

Pada awal obstruksi, biasanya pancaran urin lemah, terjadi hesistansi, 

intermitensi, urin menetes, dorongan mengejan yang kuat saat miksi, dan retensi urin. 

Retensi urin sering dialami oleh klien yang mengalami BPH kronis. Secara fisiologi, 

vesika urinaria memiliki kemampuan untuk mengeluarkan urin melalui kontraksi otot 

detrusor. Namun, obstruksi yang berkepanjangan akan membuat beban kerja otot 



destrusor semakin berat dan pada akhirnya mengalami deekompensasi (Prabowo & 

Pranata, 2014) 

Perdarahan intraoperatif selama TURP adalah hal yang umum,  hemostasis 

harus dipertahankan melalui prosedur sebagai proses inkremental. Jika tidak 

dikontrol selama prosedur, volume perdarahan yang sebelumnya kecil dapat menjadi 

lebih besar. Setelah pemasangan kateter jika masih ada perdarahan, hal tersebut akan 

menyebakan terjadinya gumpalan darah yang akan menyumbat saluran kemih dan 

selang kateter. Gumpalan darah tersebut akan menjadi gumpalan retensi yang akan 

menyebakan terjadinya retensi urin post TURP BPH (Welliver, Helo, & Mcvary, 

2017). 

Tanda dan gejala retensi urin adalah  tidak adanya haluaran urin selama 

beberapa jam dan terdapat distensi kandung kemih. Subyek yang berada dibawah 

pengaruh anastesi atau analgesic mungkin hanya merasakan adanya tekanan, tetapi 

subyek yang sadar akan merasakan nyeri hebat karena distensi kandung kemih 

melampaui kapasitas normalnya. Pada retensi urin yang berat, kandung kemih dapat 

menahan 2.000 sampai 3.000 ml urin  (Potter & Perry, 2006). 

Retensi urin dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu retensi urin akut dan 

retensi urin kronis. Retensi urin akut penderita seakan-akan tidak dapat berkemih 

(miksi). Kandung kemih perut disertai rasa sakit yang hebat didaerah suprapubik dan 

hasrat ingin miksi yang hebat disertai mengejan. Sering kali urin keluar menetes atau 

sedikit-sedikit (Mansjoer et al., 2000). Retensi urin kronis penderita secara perlahan 

dalam waktu yang lama tidak dapat berkemih (miksi), merasakan nyeri di daerah 

suprapubik hanya sedikit atau tidak sama sekali walaupun kandung kemih penuh 



(Mansjoer et al., 2000) 

Urin yang tertahan lama di dalam kandung kemih secepatnya harus 

dikeluarkan karena jika dibiarkan, akan menimbulkan beberapa masalah antara lain: 

mudah terjadi infeksi saluran kemih, kontraksi otot kandung kemih menjadi lemah 

dan timbul hidroureter dan hidronefrosis yang selanjutnya dapat menimbulkan gagal 

ginjal. Faktor yang mempengaruhi retensi urin adalah pemasangan kateter, urin dapat 

dikeluarkan dengan cara kateterisasi atau sistostomi (Purnomo, 2014).  

B. Konsep Asuhan Keperawatan Pemberian Prosedur Irigasi Bladder Untuk 

Mengatasi Retensi Urin Pada Subyek Benigna Prostat Hiperplasia 

1. Pengkajian 

Pengkajian merupakan tahap awal dari proses keperawatan. Disini semua data 

dikumpulkan secara sistematis guna menentukan status kesehatan subyek saat ini. 

Pengkajian harus dilakukan secara komprehensif terkait dengan aspek biologis, 

psikologis, social, maupun spiritual subyek (Asmadi, 2008). 

a. Identitas subyek 

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 

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, inkontinensia, 

disfungsi seksual, atau infertilitas. Keluhan utama pada subyek retensi urin adalah 

sensasi penuh pada kandung kemih, disuria/anuria, dan distensi kandung kemih  

(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 system 

perkemihan pada subyek saat ini seperti pernakah subyek menderita penyakit kencing 

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

berdarah, dan lainnya. Tanyakan: apakah subyek 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 

subyek 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 subyek meminta 

pertolongan. Misalnya: sejak kapan keluhan retensi urin dirasakan, berapa lama dan 

berapa kali keluhan tersebut terjadi, bagaimana sifat dan hebatnya keluhan. Setiap 

keluhan utama harus ditanyakan kepada subyek sedetail-detailnya, dan semuanya 

diterangkan pada riwayat kesehatan sekarang  (Muttaqin, 2011). 



 

d. Pengkajian psikososiospiritual  

Pengkajian psikologis subyek meliputi beberapa dimensi yang memungkinkan 

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

prilaku subyek. Perawat mengumpulkan pemeriksaan awal subyek tentang kapasitas 

fisik dan intelektual saat ini, yang menentukan tingkat perlunya pengkajian 

psikososiospiritual yang saksama  (Muttaqin, 2011).  

e. Fisiologis 

1) Subyek mengatakan sensasi penuh pada kandung kemih 

2) Subyek mengalami disuria/anuria 

3) Subyek merasakan distensi kandung kemih 

4) Subyek mengalami rembesan urin walaupan ada keinginan untuk menahannya 

5) Subyek mengalami inkontenensia berlebih  

6) Terdapat volume urin yang tersisa setelah berkemih lebih dari 150 ml 

2. Diagnosa keperawatan 

Diagnosa keperawatan adalah pernyataan yang dibuat oleh perawat 

professional yang memberikan gambaran tentang masalah atau status kesehatan 

subyek, baik aktul ataupun potensial , yang ditetapkan berdasarkan analisis dan 

interpretasi data hasil pengkajian. Pernyataan diagnose keperawatan harus jelas, 

singkat  dan lugas terkait masalah kesehatan subyek berikut penyebabnya yang dapat 

diatasi melalui tindakan keperawatan (Asmadi, 2008). 

Menurut PPNI (2017) Retensi urin adalah pengosongan kandung kemih yang 

tidak lengkap. Penyebab retensi urin adalah peningkatan tekanan uretra, kerusakan 



arkus refleks, blok spingter, disfungsi neurulogis (mis. trauma, penyakit saraf), dan 

efek agen farmakologis (mis. atropine, belladonna, psikotropik).  

Pada subyek post TURP BPH penyebab terjadinya retensi urin karena adanya 

blok spingter. Blok spingter terjadi karena adanya penyebab kateter buntu oleh 

bekuan darah (Jitowiyono & Kristiyanasari, 2012) 

Gejala dan tanda menurut PPNI (2017) adalah sebagai berikut: 

a. Mayor  

1) Subjektif 

 Sensasi penuh pada kandung kemih. Normalnya, ginjal menghasilkan urin 

dengan kecepatan sekitar 60 ml per jam atau sekitar 1.500 ml per hari. Haluran urin 

dipengaruhi oleh banyak factor, termasuk asupan cairan, kehilangan cairan tubuh 

melalui rute lain seperti perspirasi dan pernafasan atau diare, dan status 

kardiovaskulerdan renal individu (Kozier et al., 2010). Pada retensi urin berat, 

kandung kemih dapat menahan 2.000 sampai 3.000 ml urin. (Perry & Potter, 2006) 

2) Objektif  

a) Disuria/anuria 

 Disuria adalah sakit dan susah saat berkemih. Disuria dapat menyertai striktur 

(pengecilan diameter) uretra, infeksi kemih, dan cedera pada kandung kemih dan 

uretra. Sedangkan  anuria adalah tidak ada produksi urin (Kozier et al., 2010). 

b) Distensi kandung kemih 

Apabila pengosongan kandung kemih terganggu, urin akan terakumulasi dan 

akan terjadi distensi kandung kemih. Kondisi tersebut akan menyebabkan retensi urin 

(Kozier et al., 2010) 



b. Minor 

1) Subjektif  

Dribbling (urin yang menetes) adalah kebocoran/ rembesan urin walaupun ada 

control terhadap pengeluaran urin (Perry & Potter, 2006). 

2) Objektif  

a) Inkontinensia berlebih ` 

Inkonteninsia urin, atau urinasi involunter adalah sebuah gejal, bukan sebuah 

penyakit. Inkonteninsia urin berlebih merupakan kehilangan urin yang tidak 

terkendali akibat overdistensi kandung kemih (PPNI, 2017). 

b) Residu urin 150 ml atau lebih 

Residu urin merupakan volume urin yang tersisa setelah berkemih ( volume 

100ml atau lebih ). Hal ini terjadi karena inflamasi atau iritasi mukosa kandung 

kemih akibat infeksi, kandung kemih neurogenik, pembesaran prostat, trauma, atau 

inflamasi uretra  (Potter & Perry, 2006) 

Rumusan diagnosa keperawatan adalah Retensi Urin berhubungan dengan 

blok spingter ditandai dengan subyek mengatakkan sensai penuh pada kandung 

kemih, subyek tampak disuria, anuria, distensi kandung kemih, inkonteninsia 

berlebih, residu urin 150 ml atau lebih 

3. Perencanaan/intervensi 

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 subyek, keluarga dan orang terdekat perlu dilibatkan 



secara maksimal (Asmadi, 2008). 

Tujuan dan kriteria hasil untuk masalah retensi urin  mengacu pada Nursing 

Outcome Clacifikation (NOC) menurut Moorhead, Johnson, Maas, & Swanson  

(2013) adalah sebagai berikut:                                                                                                                       

a. Tujuan dan Kriteria hasil 

1) NOC: 

Urynary elimination (eleminasi urin) adalah pengumpulan dan pembuangan urin. 

2) Kriteria hasil: 

a) Pola eliminasi tidak terganggu ( skala 5) 

b) Bau urin normal ( skala 5 ) 

c) Jumlah urin dalam batas normal (skala 5) 

d) Kejernihan urin tidak terganggu (skala 5) 

e) Intake cairan seimbang (skala 5) 

f) Mengosongkan kantong kemih sepenuhnya (skala 5) 

g) Mengenali keinginan untuk berkemih (skala 5) 

b. Intervensi 

Intervensi keperawatan untuk menangani masalah retensi urin mengacu pada 

Nursing Intervention Clasification (NIC) menurut Bulechek, Butcher, Dochterman, & 

Wagner (2013). NIC yang direkomendasikana yaitu irigasi bladder, manajemen 

cairan, monitor cairan, manajemen pengobatan, perawatan selang: perkemihan, 

kateterisasi urin, bantuan perawatan diri, dan perawatan retensi urin. Penelitian ini 

difokuskan pada intervensi irigasi balder.  Irigasi bladder merupakan pengisian 

sejenis cairan kedalam kandung kemih untuk membersihkan atau sebagai prosedur 



pengobatan (Bbulechek et al., 2013).  Menurut Kozier, Erb, Berman, & Snyder, 2010 

tujuan irigasi bladder adalah untuk mempertahankan kepatenan kateter urin dan slang 

(irigasi kontinu), untuk membebaskan kateter urin atau slang kateter dari adanya 

sumbatan ( irigasi berkala ). Aktivitas-aktivitas pada irigasi bladder yaitu: 

1) Tentukan apakah akan melakukan irigasi terus menerus atau berkala 

2) Observasi tindakan-tindakan pencegahan umum (universal precaution) 

3) Jelaskan tindakan yang akan dilakukan kepada subyek 

4) Siapkan perlatan irigasi yang steril, dan pertahankan teknik steril setiap kali 

tindakan 

5) Siapkan peralatan irigasi yang steril dan jaga teknik secara steril sesuai protokol 

6) Bersihkan sambungan kateter atau ujung-Y dengan kapas alcohol 

7) Monitor dan pertahankan kecepatan aliran yang tepat 

8) Catat jumlah cairan yang digunakan, karakteristik cairan, jumlah cairan, yang 

keluar, dan respon subyek sesuai dengan prosedur tetap yang ada 

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

1. Berikan privasi kepada klien  

2. Pakai sarung tangan bersih 

3. Kosongkan, ukur, dan catat jumlah dan penampakan urin yang ada dikantung 

drainase. Buang urin dan sarung tangan. Mengosongkan kantung drainase 

memungkinkan haluaran urin secara lebih akurat setelah irigasi dilakukan atau 

diselesaikan. Mengkaji karakteristik urin memberikan data dasar untuk 

perbandingan selanjutnya. 

4. Siapkan perlengkapan 



5. Cuci tangan 

6. Hubungkan slang infusi irigasi kelarutan irigasi dan bilas slang dengan larutan, 

jaga sterilitas ujung selang. Membilas slang menghilangkan udara dan mencegah 

udara masuk kedalam kandung kemih 

7. Pakai sarung tangan bersih dan bersihkan portal dengan swab antiseptic 

8. Hubungkan selang irigasi ke portal masuk pada kateter tiga cabang 

9. Hubungkan kantung dan slang drainase ke portal drainase urin jika belum 

terpasang 

10. Lepaskan sarung tangan dan cuci tangan anda 

11. Irigasi kandung kemih 

12. Untuk irigasi kontinu, buka klem aliran pada slang drainase urin (jika ada). Ini 

memungkinkan larutan irigasi mengalir keluar dari kandung kemihsecara kontinu 

13. Buka klem pengatur pada slang irigasi dan sesuaikan kecepatan aliran seperti 

diprogramkan oleh dokter 

14. Kaji jumlah, warna, dan kejernihan drainase. Jumlah drainase harus sama dengan 

jumlah irigasi yang memasuki kandung kemih ditambah haluaran urin yang 

diperkirakan  

Peneltian yang dilakukan oleh Ding et al (2016) antara Juli 2013 dan Juli 

2014, total 146 subyek dengan BPH yang dirawat di departemen urologi dari rumah 

sakit, dilibatkan dalam penelitian ini. Semua subyek menjalani TURP dan kemudian 

menjadi sasaran CBI. Usia subyek termasuk berkisar 58-80 tahun, dan volume prostat 

kurang dari 80ml berdasarkan ultrasonografi transrectal. 

 



Tingkat irigasi awalnya dikelola di 150 dpm dalam waktu 2 jam pasca operasi. 

Pada 2 sampai 8 jam setelah operasi, tingkat drop elusi dipertahankan pada 120 dpm. 

Tingkat irigasi kemudian disesuaikan dalam waktu 30 dpm berdasarkan warna larutan 

drainase. Ketika cairan pembilasan jelas atau menunjukkan warna kemerahan, irigasi 

kandung kemih dihentikan. Semua subyek ditindaklanjuti sampai dikeluarkan dari 

rumah sakit. Selama proses irigasi kandung kemih, irigasi jumlah cairan dan waktu 

durasi dicatat. 

Sebanyak 146 subyek dengan usia rata-rata 70,1 tahun secara acak ditugaskan 

untuk eksperimen (n = 76) dan kelompok kontrol (n = 70). 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.  

4. Implementasi 

Implementasi adalah tahap ketika perawat mengaplikasikan rencana asuhan 

keperawatan kedalam bentuk intervensi keperawatan guna membantu subyek dalam 

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

perencanaan diaplikasikan pada subyek. Tindakan yang dilakukan mungkin sama, 

mungkin juga berbeda denga urutan yang dibuat pada perencaan sesuai dengan 

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

rencana apabila perawat mempunyai kemampuan kognitif, kemampuan hubungan 

interpersonal, dan ketrampilan dalam melakukan tindakan yang berpusat pada 

kebutuhan subyek (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). 

Indikator evaluasi berdasarkan Nursing Outcome Classification (Moorhead et 

al., 2013) adalah: 

a. Pola eliminasi subyek tidak terganggu  

b. Bau urin subyek normal yaitu sedikit beraroma 

c. Jumlah urin subyek dalam batas normal 1.200-1.500 ml dalam 24 jam  

d. Kejernihan urin subyek tidak terganggu yaitu kuning pucat atau kuning 

transparan 

e. Intake cairan subyek seimbang  

f. subyek mampu mengosongkan kantong kemih sepenuhnya  

g. subyek mampu mengenali keinginan untuk berkemih  

Format yang dapat digunakan untuk evaluasi keperawatan menurut (Dinarti et 

al., 2009)  yaitu format SOAP yang terdiri dari :  

a. Subjective, yaitu pernyataan atau keluhan dari subyek.  

b. Objektive, yaitu data yang diobservasi oleh perawat atau keluarga.  

c. Analisys, yaitu kesimpulan dari objektif dan subjektif (biasaya ditulis dala bentuk 

masalah keperawatan). Ketika menentukan apakah tujuan telah tercapai, perawat 

dapat menarik satu dari tiga kemungkinan simpulan : 

1) Tujuan tercapai; yaitu, respons klien sama dengan hasil yang diharapkan 



2) Tujuan tercapai sebagian;, yaitu hasil yang diharapkan hanya sebagian yang 

berhasil dicapai (4 indikator evaluasi tercapai) 

3) Tujuan tidak tercapai 

d. Planning, yaitu rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan analisis 


