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ABSTRAK  

Rafiati Anihu, Nim: P 003200190226, judul“Asuhan Keperawatan pada Klien Tn.S 

dengan Post Operasi Benigna Prostat Hiperplasia di Ruang Perawatan Bedah (CHR) 

Kelas III RSUD Kota Baubau Tahun 2020” (dibimbing oleh Akmad,SST.,M.kes dan 

Nurfantri,S.Kep.Ns.,M.Sc).  

Latar Belakang: Benigna prostat hiperplasia adalah pembesaran progresif pada kelenjar 

prostat (secara umum pada pria lebih dari 50 tahun) yang menyebabkan berbagai derajat 

obstruksi uretral dan pemba tasan aliran. Tujuan: Penulis mampu melaksanakan asuhan 

keperawatan secara komprehensif pada klien Tn.S dengan Post Operasi Benigna Prostat 

Hiperplasia di Ruang Perawatan Bedah (CHR) Kelas III RSUD Kota Baubau tahun 2020. 

Metode: Metode yang digunakan berupa observasi deskriptif dengan pendekatan proses 

keperawatan. Hasil: Tinjauan kasus ditemukan adanya keluhan nyeri pada luka operasi. 

Diagnosa keperawatan yang ditemukan ada dua diagnosa keperawatan yaitu: nyeri akut, 

dan risiko perdarahan. Intervensi keperawatan disusun berdasarkan konsep teori yang ada 

dan dapat diimplementasikan kepada klien, berdasarkan evaluasi keperawatan yang 

dilakukan kedua diagnosa teratasi. Dalam pelaksanaan asuhan keperawatan pada klien, 

ditemukan adanya kesenjangan antara tinjauan teori dan tinjauan kasus. Kesimpulan: 

Asuhan keperawatan yang dilakukan adalah mengatasi masalah dan mengembalikan 

fungsi pada sistem perkemihan, dengan saran berupa perlunya memahami bahwa proses 

penyakit membutuhkan waktu perawatan sehingga dituntut kesabaran dan kepatuhan 

sehingga proses kesembuhan dapat tercapai.  

 

Kata kunci : asuhan keperawatan, post operasi Benigna Prostat Hiperplasia.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ilmu kesehatan berkembang atas dasar adanya penyakit, kebutuhan 

akan penyembuhan penyakit menyebabkan munculnya orang-orang yang 

mencoba mengatasi penyakit dengan cara mencari pengobatan, melakukan 

penelitian dibidang kesehatan beserta obat- obatan dan vaksin. Frekuensi 

masalah kesehatan semakin tahun semakin meningkat terutama penyakit-

penyakit kardiovaskuler, pernapasan, pencernaaan, penyakit yang disebabkan 

karena infeksi, dan gangguan pada saluran perkemihan yang salah satunya 

adalah Benigna Prostat Hiperplasia (BPH). Benigna Prostat Hiperplasia 

(BPH) adalah pembesaran kelenjar prostat non-kanker. BPH dapat 

menyebabkan penekanan pada uretra sehingga berkenih menjadi sulit, 

mengurangi kekuatan aliran urine, atau menyebabkan urine menetes (Corwin, 

2009). 

World Health Organization (WHO) tahun 2018 menyatakan terdapat 

sekitar 70 Juta kasus insidensi penyakit benigna prostat hiperplasia dengan 

presentasi (30,1%) di negara maju, sedangkan di negara berkembang sebanyak 

(15,35%), salah satunya Indonesia. Tingginya kejadian benigna prostat 

hiperplasia di Indonesia telah menempatkan benigna prostat hiperplasia 

sebagai penyebab angka kesakitan nomor dua terbanyak setelah penyakit   

batu pada saluran kemih. Pada dua tahun terakhir dimulai pada tahun 2018     

di Indonesia terdapat 9,5 juta jiwa diantaranya mengalami benigna prostat 
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hiperplasia diderita oleh laki-laki diatas usia 60 tahun. Di Indonesia sendiri 

ada beberapa provinsi yang menderita benigna prostat hiperplasia terbanyak, 

salah satunya provinsi Sulawesi Tenggara. Prevelensi penderita benigna 

prostat hiperplasia di Sulawesi Tenggara. Dan salah satu daerah di Sulawesi 

Tenggara yaitu Kota Baubau cukup memprihatinkan klien yang mengalami 

benigna prostat hiperplasia (Jurnal Medical Profession, Juni 2019).  

Data yang diperoleh dari Medikal Record RSUD Kota Baubau, jumlah 

penderita benigna prostat hiperplasia pada tahun 2017 sebanyak 22 klien, 

jumlah ini terus meningkat sampai dengan tahun 2018 ada 76 klien, dan     

pada tahun 2019 jumlah klien cukup menurun yaitu 66 klien. Namun masih 

tetap harus mendapat perhatian yang serius (Rekam Medik BLUD RSUD 

Kota Baubau Tahun 2020). 

Penyebab pembesaran prostat dapat dipengaruhi oleh faktor umur dan 

hormon androgen. Perubahan mikroskopik pada prostat telah terjadi pada pria 

usia diatas 50 tahun. Bila perubahan ini berkembang maka akan terjadi 

perubahan patologi pada klien. Keadaan ini dapat dicegah dengan memberikan 

asuhan keperawatan pada klien benigna prostat hiperplasia dalam upaya 

kuratif yaitu memberikan obat sesuai dengan petunjuk, pemberian 

antikolinergik bertujuan untuk mengurangi spasme kandung kemih serta 

pemberian cairan infus dan cairan oral untuk pengeluaran urine. Sedangkan 

dalam upaya rehabilitatif diperlukan agar klien mampu memelihara 

kesehatannya sendiri dan mampu beraktivitas kembali dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari seperti gangguan eliminasi dengan cara pemantauan 
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dalam pemasangan kateter, perawatan kateter menggunakan teknik aseptik, 

dan mencegah distensi kandung kemih yang menyebabkan perdarahan. Tetapi 

jika keadaan klien tersebut sudah parah maka harus segera dilakukan tindakan 

medikamentosa, pembedahan, atau tindakan endroulogi. Sebagai perawat 

dalam maka sangat diperlukan kerjasama peran perawat serta keluarga dalam 

pemberian asuhan keperawatan klien dengan post operasi benigna prostat 

hiperplasia baik di rumah sakit maupun di rumah karena ini merupakan peran 

perawat sebagai edukator (Nursalam & Fransisca, 2006).  

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Asuhan Keperawatan pada Klien Tn.S 

dengan Post Operasi Benigna Prostat Hiperplasia di Ruang Perawatan Bedah 

(CHR) Kelas III RSUD Kota Baubau Tahun 2020”.   

 

B. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

       Mampu melaksanakan asuhan keperawatan secara komprehensif pada 

klien Tn.S dengan Post Operasi Benigna Prostat Hiperplasia di Ruang 

Perawatan Bedah (CHR) Kelas III RSUD Kota Baubau tahun 2020.  

2. Tujuan Khusus 

a. Penulis mampu melakukan pengkajian keperawatan pada klien Tn.S 

dengan Post Operasi Benigna Prostat Hiperplasia di Ruang 

Perawatan Bedah (CHR) Kelas III RSUD Kota Baubau tahun 2020. 
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b. Penulis mampu merumuskan diagnosa keperawatan pada klien Tn.S 

dengan Post Operasi Benigna Prostat Hiperplasia di Ruang 

Perawatan Bedah (CHR) Kelas III RSUD Kota Baubau tahun 2020. 

c. Penulis mampu menetapkan dan menyusun intervensi keperawatan 

pada klien Tn.S dengan Post Operasi Benigna Prostat Hiperplasia di 

Ruang Perawatan Bedah (CHR) Kelas III RSUD Kota Baubau tahun 

2020.    

d. Penulis mampu melakukan implementasi keperawatan pada klien 

Tn.S dengan Post Operasi Benigna Prostat Hiperplasia di Ruang 

Perawatan Bedah (CHR) Kelas III RSUD Kota Baubau tahun 2020.   

e. Penulis mampu melakukan evaluasi keperawatan pada klien Tn.S 

dengan Post Operasi Benigna Prostat Hiperplasia di Ruang 

Perawatan Bedah (CHR) Kelas III RSUD Kota Baubau tahun 2020. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pasien dan Keluarga  

       Karya Tulis Ilmiah ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pemahaman bagi pasien dan keluarga mengenai penyakit Benigna Prostat 

Hiperplasia dan cara perawatannya. 

2. Bagi Perawat 

      Diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat menambah pengetahuan dan 

pemahaman bagi teman sejawat perawat dalam memberikan asuhan 

keperawatan pada klien Benigna Prostat Hiperplasia.  
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3. Bagi RSUD Kota Baubau 

       Diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat sumbangsih referensi bagi 

RSUD Kota Baubau dalam proses pemberian asuhan keperawatan pada 

pasien klien Benigna Prostat Hiperplasia.    

4. Bagi Institusi Pendidikan  

       Sebagai bahan bacaan dan menambah wawasan pengetahuan bagi 

mahasiswa tentang asuhan keperawatan dengan Benigna Prostat 

Hiperplasia di Rumah Sakit.  

5. Bagi Penulis 

        Dapat menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman dalam bidang 

ilmu keperawatan serta dalam proses keperawatan khususnya pada klien 

Benigna Prostat Hiperplasia.    

6. Bagi Pembaca 

Sebagai bahan bacaan dan menambah wawasan khususnya asuhan 

keperawatan pada pasien dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

pemahaman dalam bidang ilmu keperawatan serta dalam proses 

keperawatan khususnya pada klien Benigna Prostat Hiperplasia.     

 

D. Metode dan Teknik Penelitian 

1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Studi Kasus 

Penelitian studi kasus ini dilaksanakan di Ruang Perawatan Bedah RSUD 

Kota Baubau pada tanggal 23 Juni 2020 s.d tanggal 25 Juni 2020. 
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2. Teknik Pengumpulan Data  

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam karya tulis 

ilmiah ini yaitu: 

a. Studi kepustakaan, yaitu mencari sumber melalui internet dan bahan 

atau buku-buku literatur yang dapat dipercaya untuk menciptakan 

kejelasan teori yang berhubungan dengan masalah klien. 

b. Studi kasus, yaitu menggunakan pendekatan proses keperawatan pada 

klien dan keluarga yang meliputi; pengkajian, analisa data, penerapan 

diagnosa keperawatan, penyusunan rencana dan pelaksanaan tindakan, 

serta evaluasi asuhan keperawatan.  

Untuk melengkapi data atau informasi dalam pengkajian menggunakan 

beberapa cara antara lain: 

a. Observasi yaitu mengamati perilaku dan keadaan klien untuk 

memperoleh data tentang masalah kesehatan dan keperawatan klien. 

b. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan komunikasi 

lisan secara langsung pada klien dan keluarga. 

c. Pemeriksaan fisik yaitu pengumpulan data dengan melakukan 

pemeriksaan fisik pada klien. 

d. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempelajari data 

dan status klien melalui rekam medik dan catatan keperawatan. 

e. Metode diskusi yaitu melakukan diskusi dengan tenaga kesehatan 

yang terkait seperti perawat yang bertugas di ruang Perawatan Bedah 

RSUD Kota Baubau. 
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3. Teknik Penulisan  

Penulisan karya tulis ilmiah dibagi dalam lima bab dengan 

sistematika berikut: 

BAB   I Berisikan tentang pendahuluan yang memuat latar belakang, 

tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode dan teknik 

penulisan. 

BABII   Berisikan tentang tinjauan teoritis yang memuat konsep dasar 

penyakit dan konsep asuhan keperawatan. 

BABIII Berisikan tentang tinjauan kasus yang memuat pengkajian  

keperawatan, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, 

implementasi  keperawatan dan evaluasi keperawatan. 

BAB  IV Berisikan tentang pembahasan dan pemecahan masalah yang 

ditemukan dengan penerapan asuhan keperawatan. 

BAB  V Berisikan tentang penutup yang memuat kesimpulan dan saran. 

Diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Medis BPH 

1. Pengertian 

Benigna Prostat Hiperplasia (BPH) adalah kelenjar prostat 

mengalami, memanjang keatas kedalam kandung kemih dan menyumbat 

aliran urin dengan menutupi orifisium uretra (Brunner & suddarth, 2003). 

BPH adalah pembesaran kelenjar prostat non-kanker. BPH dapat 

menyebabkan penekanan pada uretra sehingga berkenih menjadi sulit, 

mengurangi kekuatan aliran urine, atau menyebabkan urine menetes   

(Corwin, 2009). 

BPH adalah kelenjar prostat bila mengalami pembesaran, organ ini 

dapat menyumbat uretra pars prostatika dan menyebabkan terhambatnya 

aliran urine keluar dari buli-buli (Purnomo, 2011). 

Dari pengertian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa benigna 

prostat hyperplasia adalah pembesaran dari prostat yang biasanya terjadi 

pada orang berusia lebih dari 50 tahun yang mendesak saluran 

perkemihan. 
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2. Konsep Anatomi dan Fisiologi Sistem Perkemihan 

a. Anatomi Sistem Perkemihan 

Gambar 2.1  

Anatomi Sistem Perkemihan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Anatomi Fisiologi untuk Paramedis, 2007 

 

Sistem perkemihan adalah suatu sistem yang didalamnya terjadi 

proses penyaringan darah sehingga bebas dari zat-zat yang tidak 

dipergunakan oleh tubuh. Zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh akan 

larut dalam air dan dikeluarkan berupa urine (air kemih). Zat yang 

dibutuhkan tubuh akan beredar kembali ke dalam tubuh melalui 

pembuluh kapiler darah ginjal, masuk ke dalam pembuluh darah, dan 

beredar ke seluruh tubuh. 
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Sistem perkemihan merupakan suatu rangkaian organ yang terdiri    

dari  : 

a. Ginjal 

Ginjal merupakan organ terpenting dalam mempertahankan 

homeostatis cairan tubuh. Berbagai fungsi ginjal yaitu  : mengatur 

volume cairan, keseimbangan osmotik, asam basa, eksresi sisa 

metabolisme, sistem pengaturan hormonal dan metabolisme. 

b. Ureter 

Ureter yang panjangnya sekitar  25 -30 cm dan lebarnya 0,5 

cm dan mempunyai tiga jepitan sepanjang jalan pada piala ginjal 

berhubungan dengan ureter. Ureter berjumlah dua buah yaitu 

ureter kiri dan ureter kanan, terbentang dari hilus ginjal sampai 

kandung kemih. Besarnya kurang lebih sebesar tangkai bulu angsa. 

c. Vesika Urenaria 

Vesika urinaria adalah suatu kantong berotot yang dapat 

mengempis, terletak dibelakang sympisis pubis. Mempunyai empat 

permukaan (berbentuk piramid); permukaan superior berbentuk 

segitiga, diliputi oleh peritonium. Basisnya berada disebelah dorsal 

dan apexnya berada disebelah anterior. Apexnya tepat berada 

dibagian belakang symphisis ossis pubis dan merupakan apex dari 

vesika urinaria secara keseluruhan. Vesika urinaria mempunyai 

tiga muara, yaitu dua muara ureter dan satu muara ke uretra.  
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d. Uretra 

Urethra adalah saluran kecil dan dapat mengembang, berjalan 

dari kandung kemih sampai keluar tubuh. Urethra di lapisi 

membrana mukosa yang bersambung dengan membran yang 

melapisi kandung kemih.  

b. Anatomi Prostat 

Gambar 2.2  

Anatomi Prostat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelenjar prostate adalah suatu kelenjar fibro muscular yang 

melingkar Bledder neck dan bagian proksimal uretra. Berat kelenjar 

prostat pada orang dewasa kira-kira 20 gram dengan ukuran rata-rata : 

panjang 3,4 cm, lebar 4,4 cm, tebal 2,6 cm. Secara embriologis terdiri 

dari 5 lobus yaitu lobus medius 1 buah, lobus anterior 1 buah, lobus 

posterior 1 buah, lobus lateral 2 buah. Selama perkembangannya 

lobus medius, lobus anterior dan lobus posterior akan menjadi satu 

disebut lobus medius. Pada penampang lobus medius kadang-kadang 
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tidak tampak karena terlalu kecil dan lobus ini tampak homogen 

berwarna abu-abu, dengan kista kecil berisi cairan seperti susu, kista 

ini disebut kelenjar prostat. 

Jaringan stroma yang terdiri dari jaringan fibrosa dan jaringan 

muskuler. Jaringan kelenjar yang terbagi atas 3 kelompok bagian : 

1) Bagian luar disebut kelenjar sebenarnya. 

2) Bagian tengah disebut kelenjar sub mukosal, lapisan ini disebut 

juga sebagai adenomatus zone. 

3) Di sekitar uretra disebut periuretral gland.  

Saluran keluar dari ketiga kelenjar tersebut bersama dengan 

saluran dari vesika seminalis bersatu membentuk duktus ejakulatoris 

komunis yang bermuara ke dalam uretra. Menurut Mc Neal, prostat 

dibagi atas : zona perifer, zona sentral, zona transisional, segmen 

anterior dan zona spingter preprostat. Prostat normal terdiri dari 50 

lobulus kelenjar. Duktus kelenjar-kelenjar prostat ini lebih kurang 20 

buah, secara terpisah bermuara pada uretra prostatika, dibagian lateral 

verumontanum, kelenjar-kelenjar ini dilapisi oleh selaput epitel torak 

dan bagian basal terdapat sel-sel kuboid. 

c. Fisiologi  

Pembentukan urine di mulai dengan proses filtrasi plasma pada 

glomerulus. Dari sekitar 1200 ml darah yang melalui glomerulus setiap 

menit, terbentuk 120 – 125 ml filtrat (filtrat = cairan yang telah 

melewati celah filtrasi). Setiap harinya dapat terbentuk 150-180 liter 
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filtrat. Dari jumlah ini hanya sekitar 1 %  (1,5 liter) yang akhirnya 

keluar sebagai kemih, sebagian besar diserab kembali. 

Proses pembentukkan urine diawali dengan masuknya darah 

melalui vasa afferent ke dalam glomerulus dan keluar melalui vasa 

efferent. Bagian yang terlihat menyerupai bentuk batang yang terdiri 

dan proximal convulated tubule, descending limb of Henle, ascending 

limb of Henle, distal convulated tubule, collecting tubule. Pada bagian-

bagian batang ini terjadi proses filtrasi, reabsorbsi dan sekresi. 

Sebagaimana diketahui letak kandung kemih pria adalah 

dibelakang symphisis, didalam panggul besar dan di depan sisi panggul 

besar, sedangkan kandung kemih wanita antara symphisis pubis, uterus 

dan vagina. Kandung kemih dipisahkan dengan uterus oleh lipatan 

peritonium ruang utero vesical (cavum doglasi).  

Dinding ureter terdiri dari otot polos yang serabutnya terdiri dari 

serabut spiral, longitudinal dan sirkular. Kontraksi peristaltik secara 

reguler terjadi  1 – 5 kali setiap menit, menggerakan urine  dari pelvis 

ginjal ke kandung kemih. Urine masuk dengan cepat dan singkron 

dengan tiap-tiap gelombang pristaltik. 

 Kandung kemih memiliki serabut otot polos spiral, longitudinal 

dan spinter. Ketiga otot ini dinamakan Otot Destruksor, yang 

bertanggung jawab terhadap pengosongan kandung kemih selama 

berkemih. Berkemih pada dasarnya adalah refleks spinal yang 

dirangsang dan dihambat oleh pusat saraf otak yang lebih tinggi, yang 
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sifatnya volunter  (sistem saraf simpatis). Pada orang dewasa, volume 

urine dalam kandung kemih normal yang mengawali refleks keinginan 

untuk berkemih kira-kira sebanyak 250 – 450 ml dan anak-anak 50 – 

250 ml. Kandung kemih terangsang dan menimbulkan gerakan yang 

ditimbulkan oleh kontraksi otot abdomen yang menambah tekanan di 

dalam rongga abdomen dan berbagai organ yang menekan kandung 

kemih kemudian  merangsang saraf simpatis untuk melepaskan urine 

dari kandung kemih  (Brunner & Suddarth, 2003).  

3. Etiologi/Predisposisi 

Menurut Alam tahun 2004 penyebab pembesaran kelenjar prostat 

belum diketahui secara pasti, tetapi hingga saat ini dianggap berhubungan 

dengan proses penuaan yang mengakibatkan penurunan kadar hormon 

pria, terutama testosteron. Para ahli berpendapat bahwa dihidrotestosteron 

yang mamacu pertumbuhan prostat seperti yang terjadi pada masa 

pubertas adalah penyebab terjadinya pembesaran kelenjar prostat. Hal lain 

yang dikaitkan dengan gangguan ini adalah stres kronis, pola makan tinggi 

lemak, tidak aktif olahraga dan seksual. 

Faktor lain adalah nikotin dan konitin (produk pemecahan nikotin)  

yang meningkatkan aktifitas enzim perusak androgen, sehingga 

menyebabkan penurunan kadar testosteron. Begitu pula toksin lingkungan 

(zat kimia yang banyak digunakan sebagai pestisida, deterjen atau limbah 

pabrik) dapat merusak fungsi reproduksi pria. 
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4. Patofisiologi 

Menurut Purnomo 2011 pembesaran prostat menyebabkan 

penyempitan lumen uretra prostatika dan menghambat aliran urine. 

Keadaan ini menyebabkan peningkatan tekanan intravesikal. Untuk 

mengeluarkan urine, buli-buli harus berkontraksi lebih kuat guna melawan 

tahanan itu. Kontraksi yang terus menerus ini menyebabkan perubahan 

anatomik buli-buli berupa hipertrofi otot detrusor, trabekulasi, 

terbentuknya selula, sakula, dan divertikel buli-buli. Perubahan struktur 

pada bulu-buli tersebut, oleh pasien disarankan sebagai keluhkan pada 

saluran kemih sebelah bawah atau lower urinary tract symptom (LUTS) 

yang dahulu dikenal dengan gejala prostatismus. 

Tekanan intravesikal yang tinggi diteruskan ke seluruh bagian 

bulibuli tidak terkecuali pada kedua muara ureter. Tekanan pada kedua 

muara ureter ini dapat menimbulkan aliran balik urine dari buli-buli ke 

ureter atau terjadi refluks vesiko ureter. Keadaan keadaan ini jIka 

berlangsung terus akan mengakibatkan hidroureter, hidronefrosis, bahkan 

akhirnya dapat jatuh ke dalam gagal ginjal. Obstruksi yang diakibatkan 

oleh hiperplasia prostat benigna tidak hanya disebabkan oleh adanya 

massa prostat yang menyumbat uretra posterior, tetapi juga disebabkan 

oleh tonus otot polos yang pada stroma prostat, kapsul prostat, dan otot 

polos pada leher buli-buli. Otot polos itu dipersarafi oleh serabut simpatis 

yang berasal dari nervus pudendus.  
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Menurut Mansjoer tahun 2007 pembesaran prostat terjadi secara 

perlahan-lahan sehingga perubahan pada saluran kemih juga terjadi secara 

perlahan-lahan. Pada tahap awal setelah terjadi pembesaran prostat, 

resistensi pada leher buli-buli dan daerah prostat meningkat, serta otot 

detrusor menebal dan merenggang sehingga timbul sakulasi atau 

divertikel. Fase penebalan detrusor ini disebut fase kompensasi. Apabila 

keadaan berlanjut, maka detrusor menjadi lelah dan akhirnya mengalami 

dekompensasi dan tidak mampu lagi untuk berkontraksi sehingga terjadi 

retensio urin yang selanjutnya dapat menyebabkan hidronefrosis dan 

disfungsi saluran kemih atas. 

5. Manifestasi Klinis 

a. Keluhan pada saluran kemih bagian bawah : 

1) Obstruksi : 

a) Hesistensi (harus menggunakan waktu lama bila mau miksi) 

b) Pancaran waktu miksi lemah 

c) Intermitten (miksi terputus) 

d) Miksi tidak puas 

e) Distensi abdomen 

f) Volume urine menurun dan harus mengejan saat berkemih. 

2) Iritasi :  

Frekuensi sering, nokturia, disuria. 

b. Gejala pada saluran kemih bagian atas  

Nyeri pinggang, demam (infeksi), hidronefrosis.  
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c. Gejala di luar saluran kemih : 

Keluhan pada penyakit hernia/hemoroid sering mengikuti penyakit 

hipertropi prostat. Timbulnya kedua penyakit ini karena sering 

mengejan pada saat miksi sehingga mengakibatkan peningkatan 

tekanan intra abdominal. 

Gejala generalisata juga mungkin tampak, termasuk keletihan, 

anoreksia, mual dan muntah, dan rasa tidak nyaman pada epigastrik      

(Brunner & Suddarth, 2003).  

Secara klinik derajat berat, dibagi menjadi 4 gradiasi, yaitu : 

a. Derajat 1 : Apabila ditemukan keluhan prostatismus, pada DRE 

(digital rectal examination) atau colok dubur ditemukan penonjolan 

prostat dan sisa urine kurang dari 50 ml. 

b. Derajat 2 : Ditemukan tanda dan gejala seperti pada derajat 1, prostat 

lebih menonjol, batas atas masih teraba dan sisa urine lebih dari 50 ml 

tetapi kurang dari 100 ml. 

c. Derajat 3 : Seperti derajat 2, hanya batas atas prostat tidak teraba lagi 

dan sisa urin lebih dari 100 ml. 

d. Derajat 4 : Apabila sudah terjadi retensi total. 

6. Komplikasi 

Apabila buli-buli menjadi dekompensasi, akan terjadi retensio urin. 

Karena produksi urin terus berlanjut maka pada suatu saat buli-buli tidak 

mampu lagi menampung urin sehinnga tekanan intravesika meningkat, 

dapat timbul hidroureter, hidronefrosis dan gagal ginjal (Mansjoer, 2007). 
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Kebanyakan prostatektomi tidak menyebabkan impotensi (meskipun 

prostatektomi perineal dapat menyebabkan impotensi akibat kerusakan     

saraf pudendal yang tidak dapat dihindari). Pada kebanyakan kasus,    

aktivitas seksual dapat dilakukan kembali dalam 6 sampai 8 Minggu,    

karena saat ini fossa prostatik telah sembuh. Setelah ejakulasi, maka 

cairan seminal mengalir ke dalam kandung kemih dan diekskresikan 

bersama urin (Brunner & Suddarth, 2003).  

7. Pemeriksaan Diagnostik 

Untuk  menegakkan  diagnosis  BPH  dilakukan  beberapa  cara  antara  

lain : 

a. Pemeriksaan Laboratorium, berupa : 

1) Pemeriksaan  darah  lengkap,  faal  ginjal,  serum  elektrolit  dan  

kadar  gula  digunakan  untuk  memperoleh  data  dasar  keadaan  

umum  klien.   

2) Pemeriksaan  urin  lengkap  dan  kultur. 

3) PSA  (Prostatik  Spesific  Antigen)  penting diperiksa  sebagai  

kewaspadaan  adanya  keganasan. 

b. Pemeriksaan  Imaging  dan  Rontgenologik, berupa : 

1) BOF  (Buik  Overzich ), digunakan untuk  melihat  adanya  batu  

dan  metastase  pada  tulang. 

2) USG  (Ultrasonografi), digunakan  untuk  memeriksa  konsistensi,  

volume  dan    besar  prostat  juga  keadaan  buli – buli  termasuk  
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residual  urin.  Pemeriksaan  dapat  dilakukan  secara  transrektal,  

transuretral  dan  supra  pubik.   

3) IVP  (Pyelografi  Intravena), digunakan untuk  melihat  fungsi  

exkresi  ginjal  dan  adanya  hidronefrosis.   

4) Pemeriksaan Panendoskop, digunakan untuk mengetahui keadaan  

uretra  dan  buli – buli.  

8. Penatalaksanaan 

a. Modalitas terapi BPH : 

1) Observasi yaitu pengawasan berkala pada klien setiap 3-6 bulan 

kemudian setiap tahun tergantung keadaan klien. 

2) Medikamentosa : terapi ini diindikasikan pada BPH dengan 

Keluhan ringan, sedang, sedang dan berat tanpa disertai penyulit. 

Obat yang digunakan berasal dari phitoterapi, gelombang alfa 

blocker dan golongan supresor androgen. 

b. Indikasi pembedahan pada BPH : 

1) Klien yang mengalami retensi urin akut atau pernah retensi urin 

akut (100 ml). 

2) Klien dengan residual urin yaitu urine masih tersisa di kandung 

kemih setelah klien buang air kecil > 100 Ml. 

3) Klien dengan penyulit yaitu klien dengan gangguan sistem 

perkemihan seperti retensi urine atau oliguria. 

4) Terapi medikamentosa tidak berhasil. 

5) Flowcytometri menunjukkan pola obstruktif. 
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B. Konsep Asuhan Keperawatan 

1. Pengkajian Keperawatan 

Menurut Dongoes (2007), Hal-hal yang perlu dikaji pada pasien 

dengan gangguan sistem perkemihan yang berhubungan dengan BPH 

dalam riwayat keperawatan harus ditemukan : 

a. Identitas pasien. 

b. Riwayat kesehatan umum  meliputi berbagai gangguan/penyakit yang 

lalu, berhubungan dengan atau yang dapat mempengaruhi penyakit 

sekarang. 

1) Riwayat kesehatan keluarga. 

2) Riwayat kesehatan sekarang. 

c. Riwayat kesehatan sekarang meliputi keluhan/gangguan yang 

berhubungan dengan gangguan/penyakit yang dirasakan saat ini  : 

1) Bagaimana pola/frekuensi berkemih : poliuri, oliguri, BAK keluar 

sedikit-sedikit tetapi sering, nokturia, urine keluar secara menetes, 

incontinentia urin. 

2) Adakah kelainan waktu bak seperti : disuria, ada rasa panas, 

hematuria, dan lithuri. 

3) Apakah rasa sakit terdapat pada daerah setempat atau secara  

umum  : 

a) Apakah penyakit timbul setelah adanya penyakit yang lain. 

b) Apakah terdapat mual dan muntah. 

c) Apakah tedapat edema. 



 

 

  21 

 

d) Bagaimana keadaan urinenya (volume, warna, bau, berat jenis, 

jumlah urine dalam 24 jam). 

e) Adakah sekret atau darah yang keluar. 

f) Adakah hambatan seksual. 

g) Apakah ada rasa nyeri (lokasi, identitas, saat timbulnya nyeri) 

d. Data fisik  : 

1) Inspeksi : Secara umum dan secara khusus pada daerah genetalia. 

(warna, edema) 

2) Palpasi : Pada daerah abdomen, buli-buli (kandung kemih), lipat 

paha 

3) Auskultasi : Daerah abdomen. 

4) Perkusi : Daerah abdomen, ginjal. 

e. Data psikologis   : 

1) Keluhan dan reaksi pasien terhadap penyakit. 

2) Tingkat adaptasi pasien terhadap penyakit. 

3) Persepsi pasien terhadap penyakit. 

f. Data sosial, budaya, spritual   : 

Hubungan dengan orang lain, kepercayaan yang dianut dan 

keaktifannya, kegiatan dan kebutuhan sehari-hari  : 

1) Nutrisi  (kebiasaan makan, jenis makanan, makanan pantang, 

kebiasaan minum, jenis minuman). 

2) Eliminasi bak dan bak  (konsistensi, frekuensi, warna, bau, dan 

jumlah) 
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3) Olahraga (jenis, teratur atau tidak). 

4) Istirahat/tidur (waktu, lamanya) 

5) Personal Hygiene. 

6) Ketergantungan. 

g. Data khusus meliputi  : 

1) Hasil-hasil pemeriksaan diagnostik. 

2) Program medis (pengobatan, tindakan medis) 

2. Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa keperawatan yang mungkin timbul adalah sebagai berikut  : 

a. Gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan spasme otot 

spincter, adanya tindakan pembedahan. 

b. Perubahan pola eliminasi urine berhubungan dengan obstruksi 

sekunder, perubahan sistem irigasi pasca pembedahan. 

c. Resiko terjadinya infeksi berhubungan dengan port de entrée 

mikroorganisme melalui kateterisasi, dan jaringan terbuka. 

d. Resiko perdarahan berhubungan dengan prosedur pembedahan 

(TURP). 

e. Ansietas berhubungan dengan kurangnya pengetahuan, salah 

interpretasi informasi, perubahan status kesehatan. 
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3. Intervensi Keperawatan 

Menurut Nursalam (2008), rencana keperawatan secara sederhana 

dapat diartikan sebagai suatu dokumentasi tulisan tangan dalam 

menyelesaikan masalah, tujuan, dan intervensi keperawatan. Adapun 

diagnosa keperawatan pada kasus BPH berupa: 

Tabel 2.1 Diagnosa dan Rencana Keperawatan Berdasarkan Nursing 

Outcome Classification (NOC) dan Nursing Intervention 

Classification (NIC) 

 

No. 
Diagnosa  

Keperawatan 

Luaran Keperawatan 

(NOC) 

Intervensi Keperawatan 

(NIC) 

1. Nyeri berhubungan 

dengan spasme otot 

spincter, adanya 

tindakan pembedahan. 

Setelah dilakukan 

tindakan perawatan 

selama 3x24 jam maka 

kontrol nyeri dapat 

teratasi, dengan kriteria 

hasil: 

1. Melaporkan 

penurunan nyeri. 

2. Skala nyeri 

menunjukkan 2   

(0-10). 
3. Klien tampak 

tenang. 

 

Manajemen nyeri: 

1. Observasi dan catat 

lokasi, beratnya dan 

karakteristik nyeri 

(menetap, hilang 

timbul) 

2. Tingkatkan tirah 

baring, biarkan klien 

melakukan posisi yang 

nyaman. 

3. Dorong menggunakan 

teknik relaksasi dengan 

latihan nafas dalam. 

4. Kaji ulang faktor-faktor 

yang menignkatkan 

atau menghilangkan 

nyeri. 

5. Kolaborasi pemberian 

analgetik sesuai 

indikasi. 

2. Perubahan pola 

eliminasi urine 

berhubungan dengan 

obstruksi sekunder, 

perubahan sistem 

irigasi pasca 

pembedahan. 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan, 

menunjukkan pola 

eliminasi utrine adekuat, 

dengan kriteria hasil: 

1. Pasien dapat buang 

air kecil teratur 

bebas dari distensi 

kandung kemih. 

2. Menunjukan residu 

pasca berkemih 

kurang dari 50 ml.  

Manajemen eliminasi: 

1. Lakukan irigasi kateter 

secara berkala atau 

terus-menerus dengan 

teknik steril. 

2. Atur posisi selang 

kateter dan urin bag 

sesuai gravitasi dalam 

keadaan tertutup. 

3. Observasi adanya 

tanda-tanda 

shock/hemoragi. 
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4. Mempertahankan 

kesterilan sistem 

drainage cuci tangan 

sebelum dan sesudah 

menggunakan alat dan 

observasi aliran urin 

serta adanya bekuan 

darah atau jaringan. 

5. Monitor urine setiap 

jam (hari pertama 

operasi) dan setiap 2 

jam (mulai hari kedua 

post operasi).  

 

3. Resiko terjadinya 

infeksi berhubungan 

dengan port de entrée 

mikroorganisme 

melalui kateterisasi, 

dan jaringan terbuka. 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

tidak terjadi infeksi, 

dengan kriteria hasil: 

1. Tidak ada tanda-

tanda infeksi seperti 

radang, dan 

kemerahan  

2. TTV dalam batas 

normal. 

Manajemen pencegahan 

infeksi: 

1. Pertahankan sistem 

kateter steril. 

2. Ambulasi dengan 

kantung drainase 

dependen. 

3. Awasi tanda vital, 

perhatikan demam 

ringan, menggi gil, nadi 

dan pernapasan cepat, 

gelisah,  disorientasi. 

4. Observasi drainase dari 

luka, sekitar kateter 

supra pubik. 

5. Observasi terjadinya 

tanda-tanda infeksi 

(kalor, dolor, rubor, 

tumor dan fungsio 

laesa). 

6. Lakukan rawat luka 

dengan teknik aseptik. 

7. Kolaborasi dengan tim 

dokter dalam 

pemberian antibiotik. 

 

4. Resiko perdarahan 

berhubungan dengan 

prosedur pembedahan 

(TURP). 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

tidak terjadi perdarahan, 

dengan kriteria hasil: 

1. Vital sign dalam 

batas normal. 

2. Tidak ada tanda-

tanda perdarahan. 

3. Tidak ada dehidrasi. 

Hydration management: 

1. Monitor keadaan umum 

pasien. 

2. Observasi vital sign 

sesuai indikasi. 

3. Pantau output cairan 

selama tindakan 

continuous bladder 

irrgation. 
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5. Ansietas berhubungan 

dengan proses 

penyakit. 

Setelah dilakukan 

tindakan perawatan 

pasien dan keluarga 

memahami tentang 

prognosis, kondisi, dan 

pengobatan, dengan 

kriteria hasil: 

1. Mengetahui tentang 

penyakit yang 

diderita. 

2. Mengetahui tentang 

tindakan 

pencegahan 

terhadap 

komplikasi. 

Pengajaran 

prosedur/perawatan: 

1. Kaji tingkat kecemasan 

klien. 

2. Beri kesempatan 

kepada klien untuk 

mengungkapkan 

perasaannya. 

3. Beri penjelasan kepada 

klien dan keluarga 

tentang penyakit yang 

dialami klien. 

4. Ciptakan lingkungan 

yang tenang. 

 

 

4. Implementasi Keperawatan 

Selama tahap implementasi, perawat melaksanakan rencana asuhan 

keperawatan. Instruksi keperawatan diimplementasikan untuk membantu 

klien memenuhi kebutuhan yang telah direncanakan. 

5. Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi keperawatan merupakan tahap akhir yang bertujuan untuk 

mencapai kemampuan klien dan tujuan dengan melihat perkembangan 

klien. Evaluasi klien BPH dilakukan berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan sebelumnya pada tujuan, yaitu : 

a. Nyeri dapat teratasi atau hilang. 

b. Mempertahankan hidrasi adekuat. 

c. Tidak ada tanda-tanda infeksi seperti radang, dan kemerahan. 

d. Tidak ada tanda-tanda perdarahan. 

e. Mengetahui tentang penyakit yang diderita.  
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BAB III 

TINJAUAN KASUS 

 

A. Pengkajian Keperawatan 

Tanggal / Jam Pengkajian :  23 Juni 2020 / 14.00 WITA 

Ruang Perawatan :  Bedah Kelas III  

No.RM :  09 67 x x x  

Diagnosa Medis :  Benigna Prostat Hiperplasia 

1. Biodata 

a. Identitas Klien 

Nama :  Tn. S 

Umur :  58 tahun 

Jenis Kelamin :  Laki-laki 

Agama :  Islam 

Status Perkawinan :  Kawin 

Pekerjaan :  Petani 

Pendidikan Terakhir :  SD 

Suku/Bangsa :  Buton/ Indonesia 

Alamat :  Kancideli, Kapontori Kabupaten Buton. 

b. Identitas Penanggung Jawab 

Nama :  Ny. F 

Umur :  22 tahun 

Jenis Kelamin :  Perempuan 

Suku/Bangsa :  Buton/ Indonesia 
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Agama :  Islam 

Pekerjaan :  - 

Hub. dengan klien : Anak 

Alamat :  Kapontori Kabupaten Buton.  

Sumber biaya klien : BPJS Kesehatan.  

2. Alasan Masuk Rumah Sakit 

       Klien mengatakan masuk rumah sakit karena penyakitnya yang sudah 

dideritanya kurang lebih 6 tahun semakin parah dan klien juga mengatakan 

sering sering merasa sakit pada saat buang air kecil. 

3. Riwayat Kesehatan Sekarang 

a. Keluhan utama : klien mengatakan nyeri pada luka operasi. 

b. Keluhan yang menyertai :  

Klien mengatakan rasa pusing, sering terbangun karena rasa nyeri. 

c. Riwayat keluhan utama : 

Provocative  : penyebab nyeri adalah adanya luka operasi.  

Quality  : nyeri yang dirasakan seperti ditusuk-tusuk. 

Regional  : nyeri dirasakan pada perut bagian bawah, sekitar luka 

operasi.  

Severty  : skala nyeri 7 (nyeri berat) dari interval 1-10. 

Timing  : nyeri dirasakan hilang timbul. 
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4. Riwayat Kesehatan Keluarga 

       Klien mnegatakan tidak ada anggota keluarga yang menderita 

penyakit yang sama dengannya, klien dan keluarga mengatakan tidak ada 

riwayat anggota keluarga yang menderita penyakit keturunan, klien dan 

keluarga mengatakan tidak ada riwayat anggota keluarga yang menderita 

penyakit infeksi, dan keluarga klien mengatakan akibat anggota keluarga 

meninggal yaitu faktor usia. 

Genogram 3 (Tiga) generasi : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Genogram 3 (Tiga) Generasi 

Keterangan : 

 / : laki-laki / perempuan meninggal 

 / : laki-laki / perempuan hidup 

 : hubungan perkawinan 

 : hubungan saudara / keturunan 

 : tinggal serumah 

 : klien 

 

62 58 

18 

52 

55 50 

58 57 

22 25 20 
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5. Riwayat Psikologis 

Klien mengatakan tidak terlalu cemas dengan penyakit yang dideritanya 

karena telah diberi penjelasan oleh perawat dan dokter dan klien nampak 

tenang. 

6. Riwayat Sosial 

Klien mengatakan hubungan dengan keluarga baik dan klien berharap 

dapat sembuh sesuai dengan yang diharapkan. 

7. Riwayat Spiritual 

Klien mengatakan sebelum sakit kegiatan ibadah sholat 5 waktu dan saat 

sakit klien tidak sholat hanya selalu berdoa kepada Allah SWT.  

8. Pola Aktivitas Sehari-Hari 

a. Pola Nutrisi 

Tabel 3.1  

Pola Nutrisi Klien 

Aktivitas Sebelum Sakit Saat Sakit 

Makanan : 

1. Selera makan 

2. Menu makan 

3. Frekuensi 

4. Porsi 

5. Yang disukai 

6. Yang tidak disukai 

7. Pantangan 

8. Alergi makanan 

Minuman : 

1. Jenis minuman 

2. Frekuensi 

3. Kebutuhan dalam   

24 jam 

 

Baik 

Nasi, ikan, dan sayur 

3 kali / hari 

1 porsi makan dihabiskan 

Semua jenis makanan 

Tidak ada 

Tidak ada 

Tidak ada 

 

Air putih 

5-6 gelas / hari 

1250-1500 ml 

 

Kurang 

Bubur  

2 kali / hari 

1/3 porsi makan dihabiskan 

Semua jenis makanan 

Tidak ada 

Makanan padat 

Tidak ada 

 

Air putih 

4-5 gelas / hari 

1000-1250 ml 
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b. Pola Eliminasi 

Tabel 3.2 

Pola Eliminasi Klien 

Aktivitas Sebelum Sakit Saat Sakit 

BAB 

1. Frekuensi 

2. Konsistensi 

3. Bau 

4. Warna 

5. Kesulitan  

BAK 

1. Frekuensi 

2. Jumlah urine (cc/hari) 

3. Perasaan setelah BAK 

4. Bau 

5. Warna  

6. Alat bantu 

7. Kesulitan  

 

1 kali / hari 

Lembek 

Khas  

Kuning 

Tidak ada 

 

4-5 kali / hari 

± 1000-1250 ml 

Puas 

Khas 

Kuning jernih 

Tidak ada 

Tidak ada 

 

Selama menjalani 

perawatan di rumah 

sakit klien belum BAB. 

 

 

 

Terpasang kateter urine  

± 700 ml 

Tidak diketahui 

Khas 

Kuning pekat 

Terpasang kateter urine  

Tidak ada  

 

c. Pola Istrahat dan Tidur 

Tabel 3.3 

Pola Istrahat dan Tidur Klien 

Aktivitas Sebelum Sakit Saat Sakit 

 

1. Jam tidur malam 

2. Jam tidur siang 

3. Penyebab tidur 

terganggu 

4. Lama tidur / 24 jam 

5. Kebiasaan sebelum 

tidur 

6. Masalah tidur 

 

22.00-05.00 Wita (7 jam) 

13.00-15.30 Wita (2,5 jam) 

Tidak ada 

 

± 9,5 jam 

Nonton TV 

 

Tidak ada 

 

22.00-01.00 Wita (3 jam) 

12.30-14.00 Wita (1,5 jam) 

Rasa nyeri pada perut 

 

± 4,5 jam 

Berbaring  

 

Masalah tidur belum 

terpenuhi karena rasa nyeri 
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d. Pola Personal Hygiene 

Tabel 3.4 

Pola Personal Hygiene klien 

Aktivitas Sebelum Sakit Saat Sakit 

Mandi 

1. Frekuensi 

2. Cara pemenuhan 

Cuci rambut 

1. Frekuensi 

2. Cara pemenuhan 

3. Apakah dishampo 

Gosok gigi 

1. Frekuensi 

2. Cara pemenuhan 

Gunting kuku 

1. Frekuensi 

2. Cara pemenuhan 

 

2 kali / hari 

Mandiri 

 

1 kali / minggu 

Mandiri 

Ya 

 

2 kali / hari 

Mandiri 

 

Bila panjang 

Mandiri 

 

Hanya dilap basah 

Dibantu oleh keluarga 

 

Selama sakit cuci rambut 

tidak dilakukan 

 

 

1 kali / hari 

Dibantu oleh keluarga 

 

Bila panjang  

Dibantu oleh keluarga  

 

e. Pola Aktivitas / Mobilitas Fisik 

Tabel 3.5 

Pola Mobilitas Fisik Klien 

Aktivitas Sebelum Sakit Saat Sakit 

 

1. Kegiatan dalam sehari 

2. Kesulitan dalam gerak 

3. Penggunaan alat bantu 

4. Mandi 

5. Berpakaian 

6. Berhias 

 

Melakukan pekerjaan 

Tidak ada 

Tidak ada 

Mandiri 

Mandiri 

Mandiri 

 

Nampak berbaring 

Nampak lemas 

Tidak ada 

Tidak dilakukan 

Dibantu oleh keluarga 

Dibantu oleh keluarga 

 

f. Pola Kebiasaan 

Tabel 3.6 

Pola Kebiasaan Klien  

Aktivitas Sebelum Sakit Saat Sakit 

 

1. Merokok 

2. Minum alkohol 

3. Penggunaan obat 

terlarang 

 

Ya 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

 

Tidak pernah 

Tidak pernah 

Tidak pernah 
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9. Pemeriksaan Fisik 

a. Keadaan klien : 

1) Keadaan umum lemah. 

2) Penampilan sesuai dengan usia. 

3) Kebersihan diri terpelihara. 

4) Tingkat kesadaran Composmenthis. 

5) GCS : 15 (E4, M6, V5). 

6) Skala nyeri yang dirasa 7 (nyeri berat). 

7) Nampak meringis 

b. Tanda-Tanda Vital : 

1) Tekanan darah (TD) : 120/80 mmHg. 

2) Nadi (N) : 90 kali/menit. 

3) Suhu (S) : 37,5
0
C. 

4) Pernapasan (RR) : 20 kali/menit. 

c. Pemeriksaan Sistem Tubuh (Review of system) 

1) Sistem Pernapasan 

Inspeksi  : hidung simetris kiri dan kanan, tidak ada 

pernapasan cuping hidung, dan tidak ada 

penggunaan otot bantu pernapasan. 

Palpasi  : tidak ada nyeri dada saat bernafas, tidak ada nyeri 

tekan, frekuensi nafas 20 kali/menit. 

Perkusi  : terkesan pekak pada seluruh area lapang paru. 

Auskultasi  : bunyi napas normal, dan irama napas teratur. 
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2) Sistem Kardiovaskuler 

Inspeksi  : tidak terjadi distensi vena jugularis baik kanan 

maupun kiri dan tidak ada sianosis. 

Palpasi  : arteri karotis teraba dengan jelas, temperatur kulit 

hangat, pengisian kapiler 0,2/detik, nadi 90 

kali/menit.  

Perkusi  : tidak ada nyeri tekan, dan tidak ada edema. 

Auskultasi  : bunyi jantung S1 dan S2 normal, tidak terdengar 

bunyi tambahan, dengan tekanan darah 120/80 

mmHg. 

3) Sistem Persarafan 

Inspeksi  : kesadaran composmenthis, klien dapat berespon 

dengan tepat terhadap stimulus yang diberikan 

melalui suara dan visual, dan tidak terdapat 

kontraktur pada ekstremitas atas maupun 

ekstremitas bawah. 

Palpasi  : tonus otot cukup baik untuk menahan gravitasi, dan 

klien dapat membedakan sensasi tumpul dan tajam. 

4) Sistem Perkemihan 

Inspeksi  : terpasang kateter urine dan berwarna kemerahan. 

Palpasi  : blass teraba kosong, tidak ada keluhan sakit 

pinggang, dan klien merasa tidak nyaman dengan 

pemasangan keteter. 
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Perkusi  : tidak ada nyeri tekan, dan tidak ada pembesaran 

ginjal. 

5) Sistem Pencernaan 

Inspeksi  : bentuk bibir simetris, mukosa bibir lembab, tidak 

terdapat iritasi pada rongga mulut, gigi lengkap, 

tidak terpasang gigi palsu, tidak terdapat karies, 

bentuk lidah simetris, tampak luka operasi ukuran 

5 cm pada perut bawah. 

Palpasi  : tidak teraba pembesaran hepar, tidak kembung, 

nyeri tekan dan nyeri lepas pada perut. 

Perkusi  : terdengar tympani.  

Auskultasi  : bising usus 8 kali/menit (normal 5-12 kali/menit). 

6) Sistem Muskuloskeletal 

Inspeksi  : curvature tulang belakang lurus, tidak ada 

pembengkakan, tidak ada kemerahan, ROM aktif. 

Palpasi  : tidak ada nyeri tekan, teraba hangat, dan klien 

dapat melakukan tahanan dengan kekuatan penuh.  

7) Sistem Indera 

a) Mata 

Inspeksi  : konjungtiva merah muda, skelera tidak ikterus,  

pupil isokor, mata tampak cekung, tidak terdapat 

tanda-tanda radang, reaksi terhadap cahaya baik. 
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b) Hidung 

Inspeksi  : fungsi penciuman baik, dan tidak ada sekret.  

c) Telinga 

Inspeksi  : tidak ada serumen, tidak ada perasaan penuh pada 

telinga, dan fungsi pendengaran baik. 

d) Wicara  

Inspeksi  : klien tidak mengalami gangguan bicara dan dapat 

mengungkapkan kata-kata dengan jelas. 

8) Sistem Integumen 

Inspeksi  : kulit kepala tampak bersih, rambut tidak lengket, 

distribusi rambut merata, tidak mudah dicabut, 

kuku tangan pendek, dan kuku kaki pendek. 

Palpasi  : turgor kulit baik, suhu 37,5
0
C, bila dicubit kembali 

dalam waktu 2 detik. 

9) Sistem Endokrin 

Inspeksi  : tidak mengalami pembesaran kelenjar tyroid dan 

tidak mengalami pembesaran kelenjar getah 

bening. 

10) Sistem Imun 

Inspeksi  : tidak ada alergi terhadap udara, makanan, 

minuman, obat-obattan, cuaca dan debu. 
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10. Data Penunjang  

Pemeriksaan laboratorium pada tanggal 23 Juni 2020 

Tabel 3.7  

Pemeriksaan Laboratorium 

Pemeriksaan Hasil Unit  Normal Limits 

WBC 8,43 10^3  4µl 4,0 12,0 

LYM 3,28 10^3 1,0 5,0 

MON 0,12 10^3 0,1 1,0 

GRA 8,6 10^3 2,0 8,0 

LYM% 23,9  25,0 50,0 

MON% 0,9  2,0 10,0 

GRA% 84,7  60,0 80,0 

     

RBC 4,47 10^6/µl 4,00 6,20 

HGB 13,8 g/dl 11,0 17,0 

HCT 41,6 % 35,0 55,0 

MCV 43,2 Hml3 80,0 100,0 

MCH 30,9 Pg 26,0 34,0 

MCHC 33,2 g/dl 31,0 35,5 

RDW 14,7 % 10,0 16,0 

     

PLT 234 10^3/µl 130 400 

MPV 4,6 Hml3 7,0 11,0 

PCT 0,11 % 0,200 9,500 

PDW 9,8 % 10,0 18,0 

 

11. Penatalaksanaan Medis  

Terapi yang diberikan pada tanggal 23 Juni 2020, berupa : 

a. IVFD RL 500 cc pemberian 20 tetes/menit. 

b. Injeksi Ceftriaxone 1 gr/intra vena/12 jam. 

c. Injeksi Ketorolac 30 mg/intra vena/8 jam. 

d. Injeksi Ranitidine 50 mg/intra vena/12 jam.  
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12. Data Fokus 

Nama pasien : Tn.S Nama Mahasiswa : Rafiati Anihu 

No. RM : 09 67 x x x Nim : P003200190226 

Ruang Rawat : Perawatan Bedah Kelas III 

Tabel 3.8  
Data Fokus 

Data Subjektif Data Objektif 

1. Klien mengatakan nyeri pada luka 

operasi. 

2. Klien mengatakan nyeri yang 

dirasakan seperti ditusuk-tusuk dan 

hilang timbul. 

3. Klien mengatakan skala nyeri yang 

dirasakan 7 (0-10). 

1. Keadaan umum lemah  

2. Tanda-tanda vital : 

TD : 120/90 mmHg, N : 90 kali/menit,   

S : 37,5
0
C, RR : 20 kali/menit. 

3. Tampak luka operasi pada perut bagian 

bawah ukuran 5 cm.  

4. Tampak tirah baring. 

5. Tampak meringis  

6. Terpasang kateter urine. 

7. Pada urine bag tampak kemerahan dan 

tidak pekat 
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B. Diagnosa Keperawatan 

Nama pasien : Tn.S Nama Mahasiswa : Rafiati Anihu 

No. RM : 09 67 x x x Nim : P003200190226 

Ruang Rawat : Perawatan Bedah Kelas III 

Tabel 3.9 

Analisa Data 

 

No Data 

Kemungkinan 

Penyebab  

(Pohon Masalah) 

Masalah 

1 Data Subjektif : 

1. Klien mengatakan 

nyeri pada luka 

operasi. 

2. Klien mengatakan 

nyeri  yang 

dirasakan seperti 

ditusuk-tusuk dan 

hilang timbul. 

3. Klien mengatakan 

skala nyeri yang 

dirasakan 7 (nyeri 

berat). 

Data Objektif : 

1. Tampak meringis  

2. Tampak luka 

operasi pada perut 

bagian bawah 

ukuran 5 cm 

3. Tampak tirah baring 

4. Tanda-tanda vital : 

TD : 120/90 mmHg,  

N : 90 kali/menit,    

S : 37,5
0
C,  

RR : 20 kali/menit. 

Tindakan pembedahan 

(post Op.) 

 

Luka insisi bedah 

 

Terputusnya kontinuitas 

jaringan 

 

Nyeri akut 

Nyeri akut 

2 Faktor Resiko: 

1. Tampak tirah 

baring. 

2. Terpasang kateter 

urine. 

3. Pada urine bag 

tampak kemerahan 

dan tidak pekat. 

Prosedur pembedahan 

(TURP) 

Risiko infeksi 
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C. Intervensi Keperawatan 

Tabel 3.10 

Intervensi Keperawatan 

 

No 
Diagnosa 

Keperawatan 

Rencana Keperawatan 

NOC NIC 

1 Nyeri berhubungan 

dengan spasme otot 

spincter, adanya 

tindakan 

pembedahan. 

Setelah dilakukan tindakan 

perawatan selama 3x24 jam 

maka kontrol nyeri dapat 

teratasi, dengan kriteria hasil: 

1. Melaporkan penurunan nyeri. 

2. Klien tampak tenang. 

3. Menggunakan tindakan 

pengurangan nyeri tanpa 

analgesik 

 

Manajemen Nyeri: 

 

1. Observasi tanda-

tanda vital 

2.Kaji karakteristik 

nyeri 

3.Beri posisi yang 

nyaman 

4. Anjurkan klien 

untuk mengurangi 

aktivitasnya 

5.Ajarkan klien 

tekhnik distraksi 

6. Kolaborasi dalam 

pemberian terapi obat 

analgesik 

 

2 

Risiko perdarahan 

dibuktikan  dengan 

prosedur pembedahan 

(TURP). 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3x24 jam 

maka resiko perdarahan 

terkontrol dengan kriteria hasil: 

1. Vital sign dalam batas 

normal;  

TD: 110-130/80 mmHg 

Nadi: 60-100 kali/menit 

Suhu: 36-37
0
C 

2. Tidak ada tanda-tanda 

perdarahan. 

3. Tidak ada dehidrasi. 

 

Hydration 

management: 

 

1. Monitor keadaan 

umum pasien 

 

2. Observasi vital sign 

sesuai indikasi 

 

3. Pantau output cairan 

selama tindakan 

continuous bladder 

irrgation 
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D. Implementasi dan Evaluasi Keperawatan 

Tabel 3.11 

Implementasi dan Evaluasi Keperawatan 

 

Hari / Tanggal : Selasa / 23 Juni 2020 

Diagnosa 

Keperawatan 
Jam Implementasi Jam Evaluasi SOAP Paraf 

Nyeri berhubungan 

dengan spasme 
otot spincter, 

adanya tindakan 
pembedahan. 

14.20 1. Mengukur tanda-

tanda vital. 
Hasil :  

Tekanan darah 120/70 
mmHg,  
Nadi 80 kali/menit, 

Suhu 37,2
0
C. 

Pernapasan 20 
kali/menit. 

21.00 S :  

Klien mengatakan 
masih merasa nyeri 

dengan skala 7 
O : 
Tekanan darah 

120/70 mmHg,  
Nadi 80 kali/menit, 
Suhu 37,20C. 

Pernapasan 20 
kali/menit. 

Klien tampak 
meringis. 
A:  

Masalah belum 
teratasi 
P : 

Lanjutkan 
intervensi : 
1.Ukur TTV 

2.Kaji karakteristik 
nyeri 

3.Akur posisi klien 
4.Anjurkan klien 
untuk mengurangi 

aktivitasnya 
5.Ajarkan tekhnik 
relaksasi 

6.Laksanakan 
terapi pemberian 

obat. 

 

14.50 2. Mengkaji 

karakteristik nyeri  
Hasil : 
Skala nyeri yang 

dirasakan 7 (nyeri 
berat). 

15.36 3. Mengatur klien 
posisi yang nyaman 

Hasil : 
Klien merasa nyaman 
dengan posisi semi 

fowler. 

16.10 4. Menganjurkan klien 
untuk mengurangi 
aktivitasnya. 

Hasil : 
Klien tampak tirah 

baring dan tenang. 

16.35 5. Mengajarkan klien 

tekhnik distraksi. 
Hasil : 

Klien mengusap 
lembut pada area 
sekitar nyeri. 

17.00 6. Melaksanakan 

pemberian obat sesuai 
instruksi dokter. 
Hasil : 

Terapi farmako 
berupa injeksi 
ketorolac 1 ampl/iv/12 

jam. 
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Risiko perdarahan 

dibuktikan  

dengan prosedur 

pembedahan 

(TURP). 

15.05 1. Memonitor keadaan 

umum pasien.  
Hasil : 

Keadaan umum baik, 
kesadaran 
komposmentis. 

21.15 S:  - 

O : 
Keadaan umum 

baik, kesadaran 
komposmentis, 
tampak selang 

cateter/urine bag 
berwarna merah 
muda tidak pekat, 

TTV dalam batas 
normal. 

A:  
Masalah belum 
teratasi. 

P:  
Lanjutkan 
intervensi : 

1. Memonitor 
keadaan umum 

pasien 
2. Mengobservasi 
vital sign sesuai 

indikasi. 
3. Memantau 
output cairan 

selama tindakan 
continuous bladder 
irrgation.  

 

15.40 2. Mengobservasi vital 

sign sesuai indikasi.  
Hasil : 
TD: 120/80 mmHg, 

Nadi: 85 kali/menit 
Suhu: 36,5

0
C 

RR: 20 kali/menit 

17.00 3. Memantau output 

cairan selama 
tindakan continuous 
bladder irrgation. 

Hasil : 
Aliran lancar 30 kali 

permenit, warna 
merah muda tidak 
pekat.  

 

Hari / Tanggal : Rabu / 24 Juni 2020 

Diagnosa 

Keperawatan 
Jam Implementasi Jam Evaluasi SOAP Paraf 

Nyeri berhubungan 

dengan spasme 
otot spincter, 
adanya tindakan 

pembedahan. 

07.20 1. Mengukur tanda-

tanda vital  
Hasil :  
Tekanan darah 110/90 

mmHg,  
Nadi 84 kali/menit, 

Suhu 37,0
0
C. 

Pernapasan 20 
kali/menit. 

14.00 S :  

Klien mengatakan 
masih merasa nyeri 
dengan skala 5 

O : 
Tekanan darah 

110/90 mmHg,  
Nadi 84 kali/menit, 
Suhu 37,00C. 

Pernapasan 20 
kali/menit. 
Tampak meringis. 

A:  
Masalah belum 

teratasi 
 
 

 

 

07.55 2. Mengkaji 

karakteristik nyeri    
Hasil : 
Skala nyeri yang 

dirasakan 5 (1-10) 

08.30 3. Mengatur klien 
posisi yang nyaman  
Hasil :  

posisi semi fowler. 
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09.10 4. Menganjurkan klien 

untuk mengurangi 
aktivitasnya. 

Hasil : 
Klien tampak tirah 
baring dan tenang. 

P : 

Lanjutkan 
intervensi : 

1.Ukur TTV 
2.Kaji karakteristik 
nyeri 

3. Atur posisi klien  
6. Laksanakan 
pemberian terapi 

obat 

10.35 5.Mengajarkan klien 

tekhnik distraksi. 
Hasil :  
Klien mengusap 

lembut pada area 
sekitar nyeri. 

11.50 6. Melaksanakan 
pemberian terapi 

farmako. 
Hasil : 
Terapi farmako 

berupa injeksi 
ketorolac 1 ampl/iv/12 

jam. 

Risiko perdarahan 

dibuktikan  dengan 
prosedur 

pembedahan 
(TURP).  

08.05 1. Memonitor keadaan 

umum pasien.  
Hasil : 

Keadaan umum baik, 
kesadaran 
komposmentis. 

14.10 S:  - 

O : 
Keadaan umum 

baik, kesadaran 
komposmentis, 
tampak selang 

cateter/urine bag 
berwarna merah 
muda tidak pekat, 

TTV dalam batas 
normal. 
A:  

Masalah belum 
teratasi. 

P:  
Lanjutkan 
intervensi : 

1. Memonitor 
keadaan umum 
pasien 

2. Mengobservasi 
vital sign sesuai 

indikasi. 
3. Memantau 
output cairan 

selama tindakan 
continuous bladder 
irrgation. 

 

09.40 2. Mengobservasi vital 
sign sesuai indikasi.  

Hasil : 
TD: 120/80 mmHg, 

Nadi: 85 kali/menit 
Suhu: 36,5

0
C 

RR: 20 kali/menit  

11.00 3. Memantau output 

cairan selama 
tindakan continuous 
bladder irrgation. 

Hasil : 
Aliran lancar 30 kali 
permenit, warna 

merah muda tidak 
pekat. 
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Hari / Tanggal : Kamis / 25 Juni 2020 

Diagnosa 

Keperawatan 
Jam Implementasi Jam Evaluasi SOAP Paraf 

 
Nyeri berhubungan 

dengan spasme 
otot spincter, 
adanya tindakan 

pembedahan. 

 
15.20 

 
1. Mengukur tanda-

tanda vital  
Hasil :  
Tekanan darah 110/80 

mmHg,  
Nadi 84 kali/menit, 

Suhu 36,8
0
C. 

Pernapasan 20 
kali/menit. 

 

 
21.00 

 
S :  

Klien mengatakan 
nyeri yang dirasa 
telah berkurang 

dengan skala 3 
O : 

Tekanan darah 
110/80 mmHg,  
Nadi 84 kali/menit, 

Suhu 36,8
0
C. 

Pernapasan 20 
kali/menit. 

Tampak tenang. 
A:  

Masalah teratasi 
P : 
Pertahankan 

intervensi : 
1.Ukur TTV 
2.Kaji karakteristik 

nyeri 
3. Atur posisi klien  
6. Laksanakan 

pemberian terapi 
obat. 

 

 

16.15 2. Mengkaji 
karakteristik nyeri  
Hasil : 

Skala nyeri yang 
dirasakan 3 (1-10). 
 

16.30 3. Mengatur klien 

posisi yang nyaman  
Hasil : 
Klien merasa nyaman 

dengan posisi 
terlentang. 
 

17.10 6. Melaksanakan 

pemberian terapi 
farmako sesuai 
instruksi dokter. 

Hasil : 
Terapi farmako 

berupa injeksi 
ketorolac 1 ampl/iv/12 
jam. 
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Risiko perdarahan 
dibuktikan  dengan 

prosedur 
pembedahan 
(TURP).  

 

16.05 

 

1. Memonitor keadaan 
umum pasien.  

Hasil : 
Keadaan umum baik, 
kesadaran 

komposmentis. 

 

21.00 

 

S: - 
O : 

Keadaan umum 
baik, kesadaran 
komposmentis, 

tampak selang 
cateter/urine bag 
berwarna merah 

muda tidak pekat, 
TTV dalam batas 

normal. 
A:  
Masalah teratasi. 

P:  
Pertahankan  
intervensi : 

1. Memonitor 
keadaan umum 

pasien 
2. Mengobservasi 
vital sign sesuai 

indikasi. 
3. Memantau 
output cairan 

selama tindakan 
continuous bladder 
irrgation.  

 

 

 

16.40 2. Mengobservasi vital 

sign sesuai indikasi.  
Hasil : 
TD: 120/80 mmHg, 

Nadi: 85 kali/menit 
Suhu: 36,5

0
C 

RR: 20 kali/menit   

17.05 3. Memantau output 

cairan selama 
tindakan continuous 
bladder irrgation. 

Hasil : 
Aliran lancar 30 kali 

permenit, warna 
merah muda tidak 
pekat.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Setelah melakukan asuhan keperawatan yang dilaksanakan pada klien  Tn. 

S dengan gangguan sistem perkemihan “Post Operasi Benigna Prostat 

Hiperplasia (BPH)” di Ruang Perawatan Bedah Kelas III RSUD Kota Baubau 

tanggal 23 Juni 2020 s.d tanggal 25 Juni 2020, maka pada bab ini penulis akan 

membahas sesuai dengan tahapan pada proses keperawatan yaitu mulai dari 

pengkajian sampai evaluasi.  

A. Pengkajian Keperawatan  

Pengkajian menurut teori yaitu keluhan utama klien post prostatektomi 

adalah merasakan nyeri daerah operasi, dan biasanya pasien dengan post 

prostatektomi terjadi penurunan tekanan darah, peningkatan suhu dan   demam, 

pernapasan cepat dan dangkal. Selain itu, ada beberapa tanda dan gejala yang 

kompleks ditemukan dari hasil penelitian pada beberapa klien dengan benigna 

prostat hiperplasia seperti hal rentan skala nyeri yang berbeda beda setiap 

klien dimana pada teori klien yang mengalami nyeri benigna hiperplasia 

prostat dapat merasakan skala nyeri 8 – 10 ( berat ) pada rentang 0 – 10. 

Sedangkan gejala yang tampak pada klien Tn. S yaitu merasa sakit dan nyeri 

pada bagian perut, nyeri pada luka operasi dengan skala 7, pusing, muntah 1 

kali, tekanan darah 150/90 mmHg, dan suhu normal. 

Dari hasil pengkajian kasus dan pengkajian teori ditemukan adanya 

beberapa kesenjangan. Ini terjadi karena pada teori menjelaskan beberapa 

tanda dan gejala yang kompleks ditemukan dari hasil penelitian pada beberapa 
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klien dengan Post Op Benigna Prostat Hiperplasia, sedangkan penulis hanya 

melakukan penelitian pada satu orang klien. Hal ini disebabkan karena setiap 

klien memiliki respon yang kombinatif meskipun dengan penyakit yang sama.  

 

B. Diagnosa Keperawatan 

Perumusan diagnosa keperawatan pada tinjauan teoritis, ada lima 

diagnosa keperawatan, yaitu : 

1. Gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan spasme otot spincter, 

adanya tindakan pembedahan. 

2. Perubahan pola eliminasi urine berhubungan dengan obstruksi sekunder, 

perubahan sistem irigasi pasca pembedahan. 

3. Resiko terjadinya infeksi berhubungan dengan port de entrée 

mikroorganisme melalui kateterisasi, dan jaringan terbuka. 

4. Resiko perdarahan berhubungan dengan prosedur pembedahan (TURP). 

5. Ansietas berhubungan dengan kurangnya pengetahuan, salah interpretasi 

informasi, perubahan status kesehatan. 

Sedangkan perumusan diagnosa keperawatan tinjauan kasus dengan 

klien Tn. S ditemukan dua diagnosa keperawatan, yaitu :  

1. Nyeri berhubungan dengan spasme otot spincter, adanya tindakan 

pembedahan. 

2. Risiko perdarahan dibuktikan  dengan prosedur pembedahan (TURP). 
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Berdasarkan uraian tersebut pada diagnosa keperawatan menunjukkan 

bahwa terdapat kesenjangan antara teori dan studi kasus, hal ini disebabkan 

karena perkembangan penyakit dan sikap tanggap klien terhadap penyakitnya 

untuk segera mendapat penanganan.  

 

C. Intervensi Keperawatan 

Perencanaan disusun setelah merumuskan diagnosa keperawatan, pada 

tahap perencanaan ini penulis memprioritaskan masalah keperawatan terlebih 

dahulu dan penulis merumuskan tujuan dan kriteria hasil dalam setiap 

diagnosa keperawatannya. 

Intervensi keperawatan yang diterapkan pada klien Tn. S disusun 

berdasarkan prioritas masalah yang berupa : 

1. Diagnosa Keperawatan : Nyeri (akut) berhubungan dengan insisi bedah. 

Intervensi : rencana tindakan yang ditunjukan untuk klien, diharapkan  

nyeri klien berkurang atau hilang. 

2. Diagnosa keperawatan : Risiko perdarahan dibuktikan  dengan prosedur 

pembedahan (TURP). Intervensi : rencana tindakan yang ditunjukkan 

untuk klien, diharapkan tidak terjadi perdarahan. 

Dalam merumuskan intervensi keperawatan pada klien Tn. S penulis 

tidak mendapatkan hambatan yang berarti, karena penyusunannya dibantu 

dengan berbagai sumber referensi buku, artikel, serta bimbingan perawat 

ruangan. 
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D. Implementasi Keperawatan 

Dalam tahap implementasi keperawatan pada klien Tn. S, penulis 

berupaya melaksanakan asuhan keperawatan berdasarkan atas rencana 

tindakan yang telah dibuat. 

Dalam melakukan implementasi keperawatan, penulis tidak mengalami 

kesulitan yang berarti karena telah mengikuti alur pada rencana keperawatan 

yang telah disusun sebelumnya, dan adanya kerjasama antara klien, keluarga, 

dan perawat ruangan dengan penulis cukup baik sehingga pelaksanaan 

implementasi keperawatan pada klien Tn. S dapat dilaksanakan.  

 

E. Evaluasi Keperawatan  

Evaluasi merupakan tahap akhir dari suatu proses keperawatan yang 

bertujuan untuk menilai kemajuan / kemunduran kondisi kesehatan klien 

setelah dilakukan asuhan keperawatan.  

Dalam tahap ini penulis tidak menemukan komplikasi dari gejala.    

Kondisi kesehatan klien selama menjalani perawatan berangsur-angsur 

membaik. Dari masalah keperawatan yang ditemukan pada klien Tn. S, semua 

diagnosa keperawatan teratasi dengan baik yaitu nyeri akut dan   risiko 

perdarahan. 

Hal-hal yang mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan adalah    

klien dan keluarga sangat kooperatif, mulai dari pengkajian sampai dengan   

tahap evaluasi. Disamping itu pula, kerjasama dan penerimaan yang sangat 

baik dengan petugas kesehatan lainnya khususnya perawat yang ada di ruang 

perawatan bedah tempat dimana kasus ini dibuat.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

Setelah penulis melaksanakan studi kasus melalui pendekatan proses 

keperawatan yang penulis laksanakan pada pada klien Tn. S dengan gangguan 

sistem perkemihan “Post Operasi Benigna Prostat Hiperplasia (BPH)” di Ruang 

Perawatan Bedah Kelas III RSUD Kota Baubau dan dengan mengacu pada tujuan 

yang ingin dicapai, menunjukkan bahwa : 

A. Kesimpulan 

1. Dari hasil pengkajian Tn. S didapatkan data yang menunjang untuk 

mengarah pada diagnosa BPH dengan data pada pengkajian yang 

diperoleh langsung melalui klien maupun keluarga klien, pengamatan 

langsung, membaca catatan medik dan catatan keperawatan serta 

kerjasama dengan tim kesehatan lainnya. 

2. Dalam konsep tinjauan teori tidak semua diagnosa keperawatan ditemukan 

dalam kasus nyata, hanya dua diagnosa keperawatan yang muncul. Hal ini 

disesuaikan dengan kondisi pasien saat pengkajian.  

3. Intervensi yang muncul tidak sepenuhnya dijadikan intervensi oleh penulis 

pada pengelolaan klien karena situasi dan kondisi klien serta situasi dan 

kondisi kebijakan dari instansi rumah sakit. 

4. Terdapat beberapa implemetasi yang belum bisa penulis lakukan secara 

langsung pada klien Tn. S, dalam melakukan implementasi selama 3x 24 

jam penulis bekerjasama dengan melibatkan keluarga dan perawat 

ruangan.  
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5. Dalam evaluasi keperawatan menunjukkan kedua diagnosa keperawatan 

yang ditemukan dalam kasus teratasi dengan baik yaitu nyeri akut dan 

risiko perdarahan. 

 

B. Saran  

Berdasarkan asuhan keperawatan yang telah dilakukan pada klien Tn. S              

di Ruang Perawatan Bedah Kelas III dan kesimpulan yang telah penulis susun, 

maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :  

1. Dalam penerapan asuhan keperawatan pada klien diharapkan kerja sama 

dari petugas rumah sakit untuk melanjutkan intervensi yang telah 

dilaksanakan sesuai dengan kondisi klien. 

2. Dalam mengumpulkan data sebaiknya menggunakan cara dan sumber 

imformasi berupa tehnik wawancara, pemeriksaan fisik, observasi yang 

didokumentasikan agar dapat dikumpul secara akurat dan komprehensif. 

3. Dalam menyusun intervensi keperawatan sebaiknya disesuaikan dengan 

diagnosa keperawatan yang ditemukan dan disesuaikan dengan kondisi 

klien. 

4. Dalam melaksanakan implementasi keperawatan, tidak harus sesuai 

dengan apa yang terdapat pada teori, akan tetapi harus disesuaikan dengan 

kondisi dan kebutuhan klien serta menyesuaikan dengan kebijakan dari 

rumah sakit. 

5. Dalam melakukan evaluasi keperawatan pada klien yang menjalani 

perawatan  harus dilakukan secara komprehensif. 
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