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RINGKASAN 
  

 Laode Samiruddin P003200190199 “Asuhan Keperawatan Pada Pasien Tn. 

“B” Dengan Benigna Prostat Hiperplasia (BPH) Di Ruang Perawatan Mawar 

Rumah Saki Bhayangkara Tahun 2020”. Pembimbing I : Asminarsih Zainal 

Prio, M.Kep, S.Pkom pembimbing II : Fitri Wijayati, S.Kep, Ns, M.Kep 

 Latar Belakang : Pembesaran kelenjar prostat, atau disebut dengan BPH 

(Benign ProstateHyperplasia) merupakan salah satu masalah genitouriari yang 

prevalensi dan insidennya meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Di 

Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kendari didapatkan bahwa jumlah pasien 

dengan BPH pada tahun 2017 sebanyak 33 orang rata-rata setiap bulannya, pada 

tahun 2018 didapatkan data sebanyak 35 orang rata-rata tiap bulannya, dan pada 

tahun 2019 ada sebanyak 37 orang rata-rata tiap bulannya sedangkan pada tahun 

2020 sejak januari hingga mey didapatkan data sebanyak 43 orang rata-rata tiap 

bulannya, dan menempati urutan ke 3 dalam laporan 10 besar penyakit terbanyak.  

 Tujuan Penelitian ini untuk menerapkan asuhan keperawatan pada pasien 

dengan BPH Post Op TURP di ruang perawatan mawar rumah sakit bhayangkara 

kendari.  

 Metode Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 

desain studi kasus. Teknik yang digunakan yaitu teknik deskriptif 

observasi.dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Kendari pada bulan Juli 2020. 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara. Pemeriksaan fisik, 

Observasi dan studi dokumentasi. Instrument penelitian menggunakan format 

pengkajian.  

 Hasil Penelitian di dapatkan data bahwa pada pasien BPH dengan Post Op 

mengalami nyeri, resiko infeksi. Dari data diatas ditemukan 2 masalah 

keperawatan yaitu Nyeri akut berhubungan terputusnya kontinuitas jaringan saraf 

dan Resiko infeksi. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 hari, 

masalah tersebut belum teratasi, ditandai dengan masih terpasang kateter dan 

pasien masih mengeluh tidak nyaman dengan kateternya, dan merasa tidak 

nyaman pada ujung saluran kencing saat bergerak. 

 

 Kata Kunci:, Asuhan Keperawatan, Benigna Prostat Hiperplasia, Nyeri, Resiko 

I nfeksi. 
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 ABSTRACK 

  

 Laode Samiruddin P003200190199 "Nursing Care for Patients "B" with 

Benigna Prostate Hyperplasia (BPH) in the Saki Bhayangkara Rose Care Room in 

2020 ". Supervisor I: Asminarsih Zainal Prio, M.Kep, S.Pkom Supervisor II: Fitri 

Wijayati, S.Kep, Ns, M.Kep 

Background: Enlargement of the prostate gland, or called BPH (Benign Prostate 

Hyperplasia) is one of the genitouriary problems whose prevalence and incidence 

increases with age. In Bhayangkara Hospital, Kendari City, it was found that the 

number of patients with BPH in 2017 was 33 people on average each month, in 

2018 there were 35 data on average each month, and in 2019 there were 37 people 

on average each while in 2020, from January to May, 43 data were obtained on 

average each month, and ranks third in the report of the top 10 diseases. 

 The purpose of this study was to apply nursing care to patients with BPH Post 

Op TURP in the Rose ward of Bhayangkara Kendari Hospital.  

This research method is a qualitative research using a case study design. The 

technique used is descriptive observation technique. This research was conducted 

at Bhayangkara Hospital in Kendari in July 2020. Data collection was carried out 

by interview method. Physical examination, observation and documentation 

study. The research instrument uses the assessment format. 

 The results of the study obtained data that BPH patients with Post Op e 

xperience pain, risk of infection. From the above data found 2 nursing problems, 

namely acute pain associated with nerve tissue continuity and risk of infection. 

After 3 days of nursing care, the problem has not been resolved, is characterized 

by a catheter still attached and the patient still complains of being uncomfortable 

with the catheter, and feels uncomfortable at the end of the urethra when moving. 

  

 Keywords: Nursing Care, Benign Prostate Hyperplasia, Pain, Risk of Infection. 



 

x  

 DAFTAR ISI 
 Halaman  

HALAMAN JUDUL ................................................................................................  i 

LEMBAR PERSETUJUAN ....................................................................................  ii 

HALAMAN PENGESAHAN .................................................................................. iii 

SURAT KEASLIAN TULISAN ............................................................................. iv  

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ................................................................................ v 

KATA PENGANTAR .............................................................................................. vi 

RINGKASAN ........................................................................................................... vii 

ABSTRACT .............................................................................................................. viii 

DAFTAR ISI ............................................................................................................... ix 

  
 BAB I PENDAHULUAN  

A.  Latar Belakang  ............................................................................................................................... 1 

B. Tujuan Penelitian ..................................................................................  4 

C.  Manfaat Penelitian ............................................................................... 4 

D.  Metode dan Teknik Penulisan .............................................................. 5 

E.  Metode Penelitian ................................................................................ 5 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Dasar Medis BPH .................................................................... 6  

B. KonsepDasar Keperawatan PBH .......................................................... 19 

BAB III TINJAUAN KASUS 

A. Pengkajian ............................................................................................. 34 

B. Data Fokus ............................................................................................  34 

C. Rumusan Masalah  ............................................................................................................................................................................ 35 

D. Rencana Tindakan  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 39 

E. Implementasi dan Evaluasi  ............................................................................ 43 



 

xi  

BAB IV PEMBAHASAN 
  

A.  Pengkajian  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48 

B. Diagnosa  ................................................................................... 51 

C. Intervensi .............................................................................................. 52 

D. Implementasi ......................................................................................... 54 

E. Evaluasi  ................................................................................................ 55 

BAB V PENUTUP 
 

A. SIMPULAN .......................................................................................... 57 
 

B. SARAN  ................................................................................................................................... 58 
 

 
DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

1  

BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang 

Kasus degeneratif yang diderita oleh kaum pria yang menempati 

urutan tersering adalah kasus Benigna Prostat Hipertrofi (BPH) karena kasus 

ini menyebabkan tidak lancarnya saluran perkemihan (Smeltser, 2002) 

Proses penuaan mempengaruhi berbagai sistem tubuh pada lansia. 

Seiring masa penuaan, berbagai fungsi sistem tubuh mengalami degenerasi, 

baik dari struktur anatomis, maupun fungsi fisiologis. Salah satu sistem tubuh 

yang terganggu akibat proses penuaan adalah sistem genitourinari. Pada 

sistem genitourinari lansia pria, masalah yang sering terjadi akibat penuaan, 

yakni pembesaran kelenjar prostat Benign Prostatic Hyperplasia (BPH). 

Kejadian BPH pada pria usia 50 tahun angka kejadiannya sekitar 50 % 

pada usia 80 tahun angka kejadiannya adalah 60 %. BPH merupakan salah 

satu penyakit tidak menular yang masih menjadi persoalan serius di dunia. 

Walaupun jarang menyebabkan kematian tetapi dapat menurunkan kualitas 

hidup penderita secara signifikan. 

Pembesaran kelenjar prostat, atau disebut dengan BPH (Benign 

ProstateHyperplasia) merupakan salah satu masalah genitouriari yang 

prevalensi dan insidennya meningkat seiring dengan bertambahnya usia. 

Parsons (2010) menjelaskan bahwa BPH terjadi pada 70 persen pria berusia 

60-69 tahun di Amerika Serikat, dan 80 persen pada pria berusia 70 tahun ke 

atas. Diperkirakan, pada tahun 2030 insiden BPH akan meningkat mencapai 
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20 persen pada pria berusia 65 tahun ke atas, atau mencapai 20 juta pria 

(Parsons, 2010).  

Berdasarkan (Global Burden of Disease (2018) Asia merupakan benua 

terbanyak yang penduduknya menderita BPH. Jepang disebut sebagai negara 

yang menyumbang angka kejadian BPH tertinggi se-Asia bahkan dunia 

sebesar 110 dari 100.000 penduduk. Setelah Jepang, negara dengan populasi 

BPH di urutan ke dua dan ke tiga menempati wilayah negara di Asia 

tenggara yaitu Brunei Darussalam sebanyak 101 orang tiap 100.000. 

penduduk dan Singapura 96, orang dari 100.000 penduduk (Global Burden of 

Disease, 2018). 

Di Indonesia sendiri, data Badan POM (2011) menyebutkan bahwa 

BPH merupakan penyakit kelenjar prostat tersering kedua, di klinik urologi di 

Indonesia. Insiden dan prevalensi BPH cukup tinggi, namun hal ini tidak 

diiringi dengan kesadaran masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan 

maupun penanganan dini sebelum terjadi gangguan eliminasi urin. Oleh 

karena itu, kasus BPH yang terjadi lebih banyak kasus yang sudah mengalami 

gangguan eliminasi urin, dan hanya bisa ditangani dengan prosedur 

pembedahan. diperkirakan hampir 50% pria di Indonesia yang berusia di 

atas 50 tahun ditemukan menderita BPH. Oleh karena itu, jika dilihat, dari 

200 juta lebih rakyat indonesia, maka dapat diperkirakan jika 100 juta pria 

yang berusia 60 tahun ke atas berjumlah 5 juta orang, maka dapat dinyatakan 

kira-kira 2,5 juta pria Indonesia menderita penyakit ini. (Purnomo, 2011). 

Apabila dilihat berdasarkan peringkat 10 besar penyakit tidak menular 
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penyebab rawat inap di seluruh rumah sakit di Indonesia pada tahun 2009 

dan tahun 2010, maka BPH merupakan bagian dari gangguan perkemihan 

yang menyumbang sebesar 2,49% (Kemenkes. 2012) 

Prevalensi BPH yang bergejala pada pria berusia 40-49 tahun mencapai 

hampir 15%. Angka ini meningkat dengan bertambahnya usia, sehingga pada 

usia 50-59 tahun prevalensinya mencapai hampir 25%, dan pada usia 60 

yahun mencapai angka sekitar 43% (Suryawisesa, et. al, 1998 dalam 

Santoso,2015).  

Berdasarkan pendataan awal yang dilakukan pada tanggal 20 Juni 2020 

di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kendari didapatkan bahwa jumlah 

pasien dengan BPH pada tahun 2017 sebanyak 33 orang rata-rata setiap 

bulannya, pada tahun 2018 didapatkan data sebanyak 35 orang rata-rata tiap 

bulannya, dan pada tahun 2019 ada sebanyak 37 orang rata-rata tiap bulannya 

sedangkan pada tahun 2020 sejak januari hingga mey didapatkan data 

sebanyak 43 orang rata-rata tiap bulannya dan terdapat 22 orang dengan 

diagnosa BPH dilakukan tindakan operasi TURP yang dirawat di ruang 

Perawatan Mawar RS Bhayangkara serta menempati urutan ke 3 dalam 

laporan 10 besar penyakit terbanyak, dari kejadian ini banyak penderita 

kurang mengetahui penyebab pasti terjadinya pembesaran prostat dan cara 

penanganan lebih lanjut serta mengakibatkan kecemasan akan komplikasi 

yang ditimbulkan akibat tidak diobati. kompilkasi yang kemungkinan muncul 

dari BPH yaitu retensi urine apabila terjadi dekompensasi, infeksi saluran 

kemih serta gagal ginjal akut bila terjadi infeksi yang dalam waktu yang lama 
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serta disfungsi seksual. Pemasangan kateter pada pasien operasi BPH 

minimal 5 hari ini dikarenakan sudah tidak terjadi perdarahan pada saluran 

kemih yang bisa dilihat dari hasil urine pada urine bag. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

“Asuhan Keperawatan Pada Pasien dengan Post Operasi Benigna Prostat 

Hiperplasia (BPH) di ruang perawatan Mawar RS Bhayangkara Kota 

Kendari”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: “Bagaimana Asuhan Keperawatan yang Diberikan pada Pasien BPH 

Post Operasi dengan Diagnosa yang Muncul pada Saat itu?” 

C. Tujuan Penulis 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penulisan karya tulis ini ialah mahasiswa untuk 

menerapkan asuhan keperawatan pada pasien post operasi BPH di 

ruang perawatan Mawar RS Bhayangkara Kota Kendari 

2. Tujuan Khusus 

Secara khusus penulis ini bertujuan agar mahasiswa dapat : 

a. Melakukan pengkajian pada pasien post operasi BPH 

b. Menegakkan diagnosa keperawatan pada pasien post operasi BPH 

c. Menyusun rencana keperawatan (intervensi) pada pasien post 

operasi BPH 
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d. Melakukan tindakan keperawatan (implementasi) pada 

pasien post operasi BPH 

e. Melakukan evaluasi keperawatan pada pasien post operasi BPH 

 

D. Manfaat Penulis 

1. Manfaat bagi praktisi keperawatan 

Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi teman 

sejawat perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pasien dengan 

Benigna Prostate Hipertropi (BPH) Di RS Bhayangkara Kendari. 

2. Manfaat bagi keilmuan 

Untuk menambah khasanah pengetahuan dalam ilmu keperawatan 

terutama kajian tentang Benigna Prostate Hipertrofi (BPH) 

3. Manfaat bagi penulis 

Untuk menambah pengetahuan pemahaman dan pendalaman 

peneliti tentang pasien dengan Benigno Prostate Hipertropi (BPH) di RS 

Bhayangkara Kendari. 

E. Metode Penelitian 

Pengelompokan jenis penelitian sangat bermacam-macam menurut aspek 

mana penelitian itu ditinjau. (Setiadi, 2007). Dalam karya tulis ini, jenis 

penelitian yang digunakan menurut penerapannya yaitu penelitian terapan 

(applied research) yang merupakan penelitian yang hasilnya langsung dapat 

digunakan dalam klinik. Karya tulis ini juga menggunakan jenis penelitian 

yang bersifat deskriptif yang merupakan penelitian yang hanya 



 

6  

menggambarkan keadaan suatu penyakit tanpa kesimpulan umum. (Setiadi, 

2007) 

Penelitian karya tulis ini ditinjau dari desain yang digunakan yaitu 

menggunakan desain penelitian observasional (penelitian non 

eksperimental) yaitu penelitian yang bertujuan untuk pengamatan. 

Penelitian observasional dibagi menjadi dua jenis yaitu deskriptif dan 

analitik. Dalam karya tulis ilmiah ini menggunakan penelitian observasional 

jenis deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus yaitu studi yang 

dilaksanakan dengan cara meneliti suatu permasalahan melalui suatu kasus 

yang terdiri dari satu unit tunggal. (Setiadi, 2007) 

Dalam penelitian karya tulis ilmiah ini termasuk dalam jenis penelitian 

terapan yang bersifat deskriptif, sedangkan desain penelitiannya yaitu 

penelitian observasional jenis deskriptif dengan pendekatan studi kasus 

tentang asuhan keperawatan pada pasien Post Operasi Benigna Prostad 

Hipeplasia (BPH) di Ruang Perawatan Mawar Rs Bhayangkara Kendari 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. KONSEP DASAR MEDIS 

1. PENGERTIAN 

 Benigna Prostatic hyperplasia adalah suatu kondisi yang sering 

terjadi sebagai hasil dari pertumbuhan dan pengendalian hormon prostat. 

(Yuliana elin, 2011). Hiperplasia prostat jinak (BPH) adalah pembesaran 

kelenjar prostat nonkanker, (Corwin, 2009). Hiperplasia prostat jinak 

(BPH) adalah penyakit yang disebabkan oleh penuaan. (Price&Wilson, 

2005). Hiperplasia prostat jinak (BPH) adalah pembesanan prostat yang 

jinak bervariasi berupa hiperplasia kelenjar atauhiperplasia fibromuskular. 

Namun orang sering menyebutnya dengan hipertropi prostat namun secara 

histologi yang dominan adalah hyperplasia (Sabiston, David C, 2005) 

BPH (Hiperplasia prostat benigna) adalah suatu keadaan di mana 

kelenjar prostat mengalami pembesaran, memanjang ke atas ke dalam 

kandung kemih dan menyumbat aliran urin dengan menutup orifisium 

uretra. BPH merupakan kondisi patologis yang paling umum pada pria. 

(Smeltzer dan Bare, 2002) 

 Dapat disimpulkan bahwa BPH (Benigna Prostatic hyperplasia) 

merupakan Pembesaran pada kelenjar prostat yang dapat menyumbat 

aliran urin yang sering terjadi umumnya pada pria. 
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2. ETIOLOGI 

 Penyebab yang pasti dari terjadinya BPH sampai sekarang belum 

diketahui. Namun yang pasti kelenjar prostat sangat tergantung pada 

hormon androgen. Faktor lain yang erat kaitannya dengan BPH adalah 

proses penuaan. Ada beberapa factor kemungkinan penyebab antara lain 

(Roger Kirby, 1994:229) 

a. Dihydrotestosteron 

 Peningkatan 5 alfa reduktase dan reseptor androgen 

menyebabkan epitel dan stroma dari kelenjar prostat mengalami 

hiperplasi . 

b. Perubahan keseimbangan hormon estrogen – testoteron 

Pada proses penuaan pada pria terjadi peningkatan hormon 

estrogen dan penurunan testosteron yang mengakibatkan hiperplasi 

stroma. 

c. Interaksi stroma – epitel 

Peningkatan epidermal gorwth factor atau fibroblast growth 

factor dan penurunan transforming growth factor beta menyebabkan 

hiperplasi stroma dan epitel. 

d. Berkurangnya sel yang mati 

Estrogen yang meningkat menyebabkan peningkatan lama hidup 

stroma dan epitel dari kelenjar prostat 

e. Teori sel stem 

Sel stem yang meningkat mengakibatkan proliferasi sel 
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transit(Basuki B Purnomo,2008) 

3. TANDA DAN GEJALA 

Gejala iritatif meliputi : 

a. Peningkatan frekuensi berkemih 

 

b. Nokturia (terbangun pada malam hari untuk miksi) 

 

c. Perasaan ingin miksi yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda (urgensi) 

 

d. Nyeri pada saat miksi (disuria) 

 

Gejala obstruktif meliputi : 

 

a. Pancaran urin melemah 

b. Rasa tidak puas sehabis miksi, kandung kemih tidak kosong dengan baik 

c. Kalau mau miksi harus menunggu lama 

d. Volume urin menurun dan harus mengedan saat berkemih 

e. Aliran urin tidak lancar/terputus-putus 

f. Urin terus menetes setelah berkemih 

g. Waktu miksi memanjang yang akhirnya menjadi retensi urin dan 

inkontinensia karena penumpukan berlebih. 

Pada gejala yang sudah lanjut, dapat terjadi Azotemia (akumulasi 

produk sampah nitrogen) dan gagal ginjal dengan retensi urin kronis dan 

volume residu yang besar. 

Gejala generalisata seperti seperti keletihan, anoreksia, mual dan 

muntah, dan rasa tidak nyaman pada epigastrik. 

Berdasarkan keluhan dapat dibagi menjadi  

Derajat I : penderita merasakan lemahnya pancaran berkemih, kencing tak 
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puas, frekuensi kencing bertambah terutama pada malam hari 

Derajat II : adanya retensi urin maka timbulah infeksi. Penderita akan 

mengeluh waktu miksi terasa panas (disuria) dan kencing malam 

bertambah hebat. 

Derajat III : timbulnya retensi total. Bila sudah sampai tahap ini maka bisa 

timbul aliran refluk ke atas, timbul infeksi ascenden menjalar ke 

ginjal dan dapat menyebabkan pielonfritis, hidronefrosis. 

4. ANATOMI SISTEM PERKEMIHAN 

Struktur sistem perkemihan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Anatomi Sistem Perkemihan 
 

 

BPH (BENIGNA PROSTAT HIPERPLASIA) 

 

a. Perubahan Organ karena BPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Perubahan Organ karena BPH 

 

b. Sel stem yang meningkat mengakibatkan proliferasi sel transit 
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Gambar 2.3 Sel stem yang meningkat mengakibatkan proliferasi 

sel transit 

c. Perubahan peningkatan terjadi dengan Derajat BPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Perubahan peningkatan terjadi dengan Derajat BPH 

 

d. Obstruksi saluran kemih karena urin tidak mampu lewati prostat 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Obstruksi saluran kemih karena urin tidak mampu lewati prostat 
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5. PATOFISIOLOGI 

Perubahan mikroskopik pada prostat telah terjadi pada pria usia 30-40 

tahun. Bila perubahan mikroskopik ini berkembang, akan terjadi perubahan 

patologi,anatomi yang ada pada pria usia 50 tahunan. Perubahan hormonal 

menyebabkan hiperplasia jaringan penyangga stromal dan elemen glandular 

pada prostat. 

 

Proses pembesaran prostat terjadi secara perlahan-lahan sehingga 

perubahan pada saluran kemih juga terjadi secara perlahan-lahan. Pada tahap 

awal setelah terjadi pembesaran prostat, resistensi urin 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 retensi urin yang selanjutnya dapat menyebabkan 

hidronefrosis dan disfungsi saluran kemih atas.(Basuki B Purnomo,2008) 

Adapun patofisiologi dari masing-masing gejala yaitu : 

1. Penurunan kekuatan dan aliran yang disebabkan resistensi uretra adalah 

gambaran awal dan menetap dari BPH. Retensi akut disebabkan oleh 

edema yang terjadi pada prostat yang membesar. 

2. Hesitancy (kalau mau miksi harus menunggu lama), terjadi karena 

detrusor membutuhkan waktu yang lama untuk dapat melawan 

resistensi uretra. 
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3. Intermittency (kencing terputus-putus), terjadi karena detrusor tidak 

dapat mengatasi resistensi uretra sampai akhir miksi. Terminal dribbling 

dan rasa belum puas sehabis miksi terjadi karena jumlah residu urin 

yang banyak dalam buli-buli. 

4. Nocturia miksi pada malam hari) dan frekuensi terjadi karena 

pengosongan yang tidak lengkap pada tiap miksi sehingga interval antar 

miksi lebih pendek. 

5. Frekuensi terutama terjadi pada malam hari (nokturia) karena hambatan 

normal dari korteks berkurang dan tonus sfingter dan uretra berkurang 

selama tidur. 

6. Urgensi (perasaan ingin miksi sangat mendesak) dan disuria (nyeri pada 

saat miksi) jarang terjadi. Jika ada disebabkan oleh ketidak stabilan 

detrusor sehingga terjadi kontraksi involunter, 

7. Inkontinensia bukan gejala yang khas, walaupun dengan 

berkembangnya penyakit urin keluar sedikit-sedikit secara berkala 

karena setelah buli-buli mencapai complience maksimum, tekanan 

dalam buli-buli akan cepat naik melebihi tekanan spingter. 

8. Hematuri biasanya disebabkan oleh oleh pecahnya pembuluh darah 

submukosa pada prostat yang membesar. 

9. Lobus yang mengalami hipertropi dapat menyumbat kolum vesikal atau 

uretra prostatik, sehingga menyebabkan pengosongan urin inkomplit 

atau retensi urin. Akibatnya terjadi dilatasi ureter (hidroureter) dan 

ginjal (hidronefrosis) secara bertahap, serta gagal ginjal. 
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10. Infeksi saluran kemih dapat terjadi akibat stasis urin, di mana sebagian 

urin tetap berada dalam saluran kemih dan berfungsi sebagai media 

untuk organisme infektif. Karena selalu terdapat sisa urin dapat 

terbentuk batu endapan dalam buli-buli, Batu ini dapat menambah 

keluhan iritasi dan menimbulkan hematuri. Batu tersebut dapat pula 

menimbulkan sistiitis dan bila terjadi refluks dapat terjadi pielonefritis. 
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Skema 1 Pathway BPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 skema pathway BPH 

 

 

 

6. KOMPLIKASI 

Kerusakan traktus urinarius bagian atas akibat dari obstruksi kronik 

Pembesaran 

Prostat 

Estrogen dan 

testoteron tidak 

seimbang 

Growth 

Faktor 

Sel Prostat 

Umur 

Panjang 

Prolikerasi 

Abnormal Sel Strem 

Sel stroma 

Pertumbuhan 

berpacu 

Sel yang 

mati 

kurang 

Produksi sel 

Stroma dan Epitel 

berlebih 

TURP 

Iritasi Kantong 

Kemih/terputusnya 

Rangsangan 
saraf 

Diameter Kecil 

Saraf Aferen 

Cortex Cerebri 

Nyeri Akut 

Luka 

Tempat 
Masuknya 

Mikroorganisme 

Resiko Infeksi 
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mengakibatkan penderita harusmengejan pada miksi yang menyebabkan 

peningkatan tekanan intraabdomen yang akan menimbulkan herniadan 

hemoroid. Stasis urin dalam vesiko urinaria akan membentuk batu endapan 

yang menambah keluhan iritasidan hematuria. Selain itu, stasis urin dalam 

vesika urinaria menjadikan media pertumbuhan mikroorganisme,yang 

dapat menyebabkan sistitis dan bila terjadi refluks menyebabkan 

pyelonefritis (Sjamsuhidajat, 2005) 

7. PEMERIKSAAN PENUNJANG 

a. Urinalisa 

 

Analisis urin dan mikroskopik urin penting untuk melihat 

adanya sel leukosit, sedimen, eritrosit, bakteri dan infeksi. Bila 

terdapat hematuri harus diperhitungkan adanya etiologi lain seperti 

keganasan pada saluran kemih, batu, infeksi saluran kemih, 

walaupun BPH sendiri dapat menyebabkan hematuri. 

Elektrolit, kadar ureum dan kreatinin darah merupakan 

informasi dasar dari fungsi ginjal dan status metabolik. 

Pemeriksaan prostate spesific antigen (PSA) dilakukan sebagai 

dasar penentuan perlunya biopsi atau sebagai deteksi dini 

keganasan. Bila nilai PSA < 4 ng/ml tidak perlu biopsi. Sedangkan 

bila nilai PSA 4-10 ng/ml, dihitung Prostate specific antigen density 

(PSAD) yaitu PSA serum dibagi dengan volume prostat. Bila 

PSAD > 0,15, sebaiknya dilakukan biopsi prostat, demikian pula 

bila nilai PSA > 10 ng/ml. 
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b. Pemeriksaan darah lengkap 

 

Karena perdarahan merupakan komplikasi utama pasca operatif 

maka semua defek pembekuan harus diatasi. Komplikasi jantung 

dan pernafasan biasanya menyertai penderita BPH karena usianya 

yang sudah tinggi maka fungsi jantung dan pernafasan harus dikaji. 

Pemeriksaan darah mencakup Hb, leukosit, eritrosit, hitung jenis 

leukosit, CT, BT, golongan darah, Hmt, trombosit, BUN, kreatinin 

serum. 

 
Gambar 2.7 Pemeriksaan darah lengkap  

 

c. Pemeriksaan radiologis 
 

Biasanya dilakukan foto polos abdomen, pielografi intravena, 

USG, dan sitoskopi. Tujuan pencitraan untuk memperkirakan 

volume BPH, derajat disfungsi buli, dan volume residu urin. Dari 

foto polos dapat dilihat adanya batu pada traktus urinarius, 
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pembesaran ginjal atau buli-buli. Dapat juga dilihat lesi osteoblastik 

sebagai tanda metastase dari keganasan prostat serta osteoporosis 

akibat kegagalan ginjal. Dari Pielografi intravena dapat dilihat 

supresi komplit dari fungsi renal, hidronefrosis dan hidroureter, 

gambaran ureter berbelok-belok di vesika urinaria, residu urin. Dari 

USG dapat diperkirakan besarnya prostat, memeriksa massa ginjal, 

mendeteksi residu urin dan batu ginjal. 

BNO /IVP untuk menilai apakah ada pembesaran dari ginjal 

apakah terlihat bayangan radioopak daerah traktus urinarius. IVP 

untuk melihat /mengetahui fungsi ginjal apakah ada hidronefrosis. 

Dengan IVP buli-buli dapat dilihat sebelum, sementara dan sesudah 

isinya dikencingkan. Sebelum kencing adalah untuk melihat adanya 

tumor, divertikel. Selagi kencing (viding cystografi) adalah untuk 

melihat adanya refluks urin. Sesudah kencing adalah untuk menilai 

residual urin. 
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B. KONSEP DASAR KEPERAWATAN 

1. PENGKAJIAN 

Sesudah Operasi (Post Operasi) 

a. Data Subyektif 

1) Klien mengatakan nyeri pada luka post operasi 

2) Klien mengatakan tidak tahu tentang diet dan pengobatan setelah 

operasi 

b. Data Obyektif 

1) Ekspresi tampak menahan nyeri 

2) Ada luka post operasi tertutup balutan 

3) Tampak lemah 

4) Terpasang selang irigasi, kateter, infus 

2. Riwayat kesehatan : riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit 

sekarang, riwayat penyakit keluarga, pengaruh BPH terhadap gaya 

hidup, apakah masalah urinari yang dialami pasien. 

3. Pengkajian fisik 

a. Gangguan dalam berkemih seperti : Sering berkemih, 

terbangun pada malam hari untuk berkemih, perasaan ingin 

miksi yang sangat mendesak, Nyeri pada saat miksi, pancaran 

urin melemah, rasa tidak puas sehabis miksi, jumlah air 

kencing menurun dan harus mengedan saat berkemih, aliran 

urin tidak lancar/terputus-putus, urin terus menetes setelah 

berkemih, ada darah dalam urin, kandung kemih terasa penuh, 
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nyeri di pinggang, punggung, rasa tidak nyaman di perut, urin 

tertahan di kandung kencing, terjadi distensi kandung kemih 

b. Gejala umum seperti keletihan, tidak nafsu makan, mual muntah, 

dan rasa tidak nyaman pada epigastrik 

c. Kaji status emosi : cemas, takut 

 

d. Kaji urin : jumlah, warna, kejernihan, bau 

 

e. Kaji tanda vital 

4. Kaji pemeriksaan diagnostik 

a. Pemeriksaan radiografi 

b. Urinalisa 

 

c. Lab seperti kimia darah, darah lengkap, urine 

 

5. Kaji tingkat pemahaman dan pengetahuan klien dan keluarga 

tentang keadaan dan proses penyakit, pengobatan dan cara 

perawatan di rumah. 

 

Rencana pengobatan tergantung pada penyebab, keparahan obstruksi, dan 

kondisi pasien. Jika pasien masuk RS dengan kondisi darurat karena ia tidak 

dapat berkemih maka kateterisasi segera dilakukan. Pada kasus yang berat 

mungkin digunakan kateter logam dengan tonjolan kurva prostatik. Kadang 

suatu insisi dibuat ke dalam kandung kemih (sitostomi supra pubik) untuk 

drainase yang adekuat. Jenis pengobatan pada BPH antara lain: 

 

1. Observasi (watchfull waiting) 

Biasa dilakukan pada pasien dengan keluhan ringan. Nasehat yang 
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diberikan adalah mengurangi minum setelah makan malam untuk 

mengurangi nokturia, menghindari obat-obat dekongestan, mengurangi 

minum kopi dan tidak diperbolehkan minum alkohol agar tidak terlalu 

sering miksi. Setiap 3 bulan dilakukan kontrol keluhan, sisa kencing, dan 

pemeriksaan colok dubur. 

2. Terapi medikamentosa 

a. Penghambat adrenergik (prazosin, tetrazosin) : menghambat reseptor 

pada otot polos di leher vesika, prostat sehingga terjadi relaksasi. Hal 

ini akan menurunkan tekanan pada uretra pars prostatika sehingga 

gangguan aliran air seni dan gejala-gejala berkurang. 

b. Penghambat enzim, reduktase, menghambat pembentukan DHT 

sehingga prostat yang membesar akan mengecil. 

3. Terapi bedah 

Tergantung pada beratnya gejala dan komplikasi, Indikasi absolut untuk 

terapi bedah yaitu : 

a. Retensi urin berulang 

b. Hematuri 

c. Tanda penurunan fungsi ginjal 

d. Infeksi saluran kemih berulang 

e. Tanda obstruksi berat seperti hidrokel 

f. Ada batu saluran kemih. 

4. Tindakan Pembedahan 

a. Prostatektomi 
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Pendekatan transuretral merupakan pendekatan tertutup. Instrumen bedah 

dan optikal dimasukan secara langsung melalui uretra ke dalam prostat 

yang kemudian dapat dilihat secara langsung. Kelenjar diangkat dalam 

irisan kecil loop pemotong listrik. Prostatektomi transuretral jarang 

menimbulakan disfungsi erektil tetapi dapat menyebabkan ejakulasi 

retrogard karena pengangkatan jaringan prostat pada kolum 

kandungkemih dapat menyebabkan cairan seminal mengalir ke arah 

belakang ke dalam kandung kemih dan bukan melalui uretra. 

b. Insisi Prostat Transuretral ( TUIP ). 

Yaitu suatu prosedur menangani BPH dengan cara memasukkan 

instrumen melalui uretra. Satu atau dua buah insisi dibuat pada prostat 

dan kapsul prostat untuk mengurangi tekanan prostat pada uretra dan 

mengurangi kontriksi uretral. Cara ini diindikasikan ketika kelenjar 

prostat berukuran kecil ( 30 gram/kurang ) dan efektif dalam mengobati 

banyak kasus BPH. Cara ini dapat dilakukan di klinik rawat jalan dan 

mempunyai angka komplikasi lebih rendah di banding cara lainnya. 

c. TURP ( TransUretral Reseksi Prostat ) 

TURP adalah suatu operasi pengangkatan jaringan prostat lewat 

uretra menggunakan resektroskop, dimana resektroskop merupakan 

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

dilengkapi dengan alat pemotong dan counter yang disambungkan 

dengan arus listrik. Tindakan ini memerlukan pembiusan umum 

maupun spinal dan merupakan tindakan invasive yang masih dianggap 
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aman dan tingkat morbiditas minimal. 

TURP merupakan operasi tertutup tanpa insisi serta tidak 

mempunyai efek merugikan terhadap potensi kesembuhan. Operasi ini 

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

kemudian dilakukan reseksi. Cairan irigasi digunakan secara terus-

menerus dengan cairan isotonis selama prosedur. Setelah dilakukan 

reseksi, penyembuhan terjadi dengan granulasi dan reepitelisasi uretra 

pars prostatika  

Setelah dilakukan TURP, dipasang kateter Foley tiga saluran no. 24 

yang dilengkapi balon 30 ml, untuk memperlancar pembuangan 

gumpalan darah dari kandung kemih. Irigasi kanding kemih yang 

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

Kemudian kateter dibilas tiap 4 jam sampai cairan jernih. Kateter 

dingkat setelah 3-5 hari setelah operasi dan pasien harus sudah dapat 

berkemih dengan lancar. 

TURP masih merupakan standar emas. Indikasi TURP ialah gejala-

gejala dari sedang sampai berat, volume prostat kurang dari 60 gram 

dan pasien cukup sehat untuk menjalani operasi. Komplikasi TURP 

jangka pendek adalah perdarahan, infeksi, hiponatremia atau retensio 

oleh karena bekuan darah. Sedangkan komplikasi jangka panjang adalah 

striktura uretra ejakulasi retrograde (50-90%), impotensi (4-40%). 

Karena pembedahan tidak mengobati penyebab BPH, maka biasanya 

penyakit ini akan timbul kembali 8-10 tahun kemudian. Terapi invasif 

minimal, seperti dilatasi balon tranuretral, ablasi jarum transuretral 

5. Pengelolaan Pasien Secara umum di Ruang Rawat 

Post operasi 
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a. Irigasi/Spoling dengan Nacl 

1) Post operasi hari 0 : 80 tetes/menit 

2) Hari pertama post operasi : 60 tetes/menit 

3) Hari ke 2 post operasi : 40 tetes/menit 

4) Hari ke 3 post operasi : 20 tetes/menit 

5) Hari ke 4 post operasi diklem 

6) Hari ke 5 post operasi dilakukan aff irigasi bila tidak ada masalah 

(urin dalam kateter bening) 

7) Hari ke 6 post operasi dilakukan aff drain bila tidak ada masalah 

(cairan serohemoragis < 50cc) 

b. Infus diberikan untuk maintenance dan memberikan obat injeksi 

selama 2 hari, bila pasien sudah mampu makan dan minum dengan 

baik obat injeksi bisa diganti dengan obat oral. 

c. Tirah baring selama 24 jam pertama. Mobilisasi setelah 24 jam post 

operasi. 

d. Dilakukan perawatan luka dan perawatan DC hari ke-3 post oprasi 

dengan betadin 

e. Anjurkan banyak minum (2-3 liter/hari) 

f. DC bisa dilepas hari ke-9 post operasi 

g. Hecting Aff pada hari k-10 post operasi. 

h. Cek Hb post operasi bila kurang dari 10 berikan tranfusi 

i. Jika terjadi spasme kandung kemih pasien dapat merasakan dorongan 

untuk berkemih, merasakan tekanan atau sesak pada kandung kemih 
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dan perdarahan dari uretral sekitar kateter. Medikasi yang dapat 

melemaskan otot polos dapat membantu mengilangkan spasme. 

Kompres hangat pada pubis dapat membantu menghilangkan spasme. 

j. Jika pasien dapat bergerak bebas pasien didorong untuk berjalan-jalan 

tapi tidak duduk terlalu lama karena dapat meningkatkan tekanan 

abdomen, perdarahan 

k. Latihan perineal dilakukan untuk membantu mencapai kembali kontrol 

berkemih. Latihan perineal harus dilanjutkan sampai pasien mencapai 

kontrol berkemih. 

l. Drainase diawali sebagai urin berwarna merah muda kemerahan 

kemudian jernih hingga sedikit merah muda dalam 24 jam setelah 

pembedahan. 

m. Perdarahan merah terang dengan kekentalan yang meningkat dan 

sejumlah bekuan biasanya menandakan perdarahan arteri. Darah vena 

tampak lebih gelap dan kurang kental. Perdarahan vena diatasi dengan 

memasang traksi pada kateter sehingga balon yang menahan kateter 

pada tempatnya memberikan tekanan pada fossa prostatik. 
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C. DIAGNOSA KEPERAWATAN  

 

Post Operasi 

1 Nyeri akut 

berhubungan agen 

injuri fisik 

NOC 

1. Pain level 

2. Pain control 

3. Comfort level Kriteria hasil 

4. Mampu mengontrol Nyeri 

5. Rasa Nyeri berkurang 

6. Mampu mengenal Nyeri 

(Skala,intensitas,frekuensi 

NIC 

Manajemen Nyeri 

1. Kaji skala Nyeri 

2. Observasi reaksi non verbal dari 

ketidak nyamanan 

3. Gunakan teknik komunikasi terapeutik 

untuk mengkaji pengalaman nyeri 

4. Ciptakan lingkunganm yang nyaman 

(Suhu ruangan,Pencahayaan dan 

kebisingan) 

5. Ajarkan pasien pengobatan non 

farmakologi (Managemen Nyeri) 



 

27 

 

6. Kolaborasikan pemberian analgetik 

(Anti nyeri) 

`2 Resiko infeksi 

berhubungan dengan 

prosedur infasif 

pembedahan 

NOC 

1. Immune Status 

2. Knowledge : Infection control 

3. Risk control  

Kriteria hasil 

4. Klien bebas dari tanda-tanda infeksi 

5. Mampu mencegah timbulnya infeksi 

6. Jumlah leukosit dalam jumlah 

normal 

7. Menunjukan perilaku hidup sehat  

NIC 

Kontrol Infeksi 

1. Monitor kerentanan terhadap infeksi 

2. Batasi pengunjung 

3. Pertahankan teknik asepsis 

4. Inspeksi kondisi luka/ insisi bedah 

5. Berikan perawatan luka 

6. Motivasi untuk istirahat 

7. Motivasi masukan nutrisi yang cukup 

8. Ajarkan Cuci tangan 

9. Jika terlihat tanda-tanda infeksi 

colaborasikan dengan dokter 
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BAB III 

TINJAUAN KASUS  

 

A. PENGKAJIAN 

1. Pengumpulan Data 

a. Identitas pasien 

Nama : Tn “B” 

Umur : 50 tahun 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Agama : Islam 

Suku : Tolaki 

Pendidikan : Sekolah Dasar (SD) 

Alamat : jl. Christina Martha Tiahahu, 

Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan 

Baruga, Kota Kendari 

Pekerjaan : Wiraswasta 

Tanggal masuk : 13 Juli 2020 pukul 15.03 wita 

Tanggal Operasi : 14 Juli 2020 Pukul 09.00 wita 

Tanggal pengkajian : 15 Juli 2020 pukul 07.25 wita 

Diagnosa medis : Benigna Prostat Hyperplasia (BPH) 

Grade III 

Dokter penanggung jawab : dr. Muh. Jabir Sp.U 
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b. Identitas penanggung jawab 

Nama : Ny “S” 

Jenis kelamin : Perempuan 

Hubungan dengan pasien : Istri 

2. Riwayat Penyakit 

a. Alasan masuk rumah sakit sakit 

Klien mengeluh susah BAK ± 1 tahun. Pasien berobat ke Puskesmas 

lalu dirujuk ke poliklinik RS Bhayangkara Kendari dan masuk rawat 

inap dengan penganantar dari Poliklinik Urologi 

b. Keluhan saat dikaji 

Pasien mengatakan nyeri pada bagian alat kelamin. Pasien meringis 

kesakitan. 

P : saat ditekan dan beraktivitas 

Q : seperti ditusuk jarum 

R : dibagian abdomen bawah (kandung kemih) setelah operasi 

S : 7-8 

T : intermitten 

c. Riwayat penyakit dahulu 

Pasien tidak pernah mengalami penyakit kronis sebelumnya seperti 

hipertensi dan diabetes melitus 

d. Riwayat kesehatan keluarga 

Keluarga pasien tidak ada yang menderita BPH. 

Data Biologis 
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a. Pola nutrisi 

SMRS : Pasien makan 3x sehari dengan menu bervariasi. 

MRS : Pasien makan 3x sehari, dengan porsi yang disediakan 

rumah sakit. 

b. Pola minum 

SMRS : Pasien minum 1,5-2 liter/hari. 

MRS : Pasien minum 1-1,5 liter/hari. 

c. Pola eliminasi 

SMRS : Pasien BAB 1-2x/hari, BAK bisa lebih 10-15 x/hari 

dengan keluhan urin keluar sedikit-sedikit. 

MRS : Pasien BAB 1 kali setelah operasi, terpasang kateter 

triway no. 24 dengan karakteristik warna urin agak 

kemerahan 2500 ml/hari, dan terasa nyeri pada alat 

kelamin, terpasang irigasi 40 tpm dan tidak merasa 

nyaman 

d. Pola istirahat/tidur 

SMRS : Pasien tidur 7-8 jam/hari. 

MRS : Pasien tidur sekitar 6-8 jam/hari, dengan penerangan 

yang cukup. 

e. Pola hygiene 

- Mandi  

SMRS : Pasien mandi 2 x sehari. 

MRS : Pasien mandi 1 x sehari dibantu oleh keluarga.  
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- Cuci rambut 

SMRS : Pasien cuci rambut setap hari saat mandi. 

MRS : Pasien hanya membasahi rambut. 

- Gogok gigi 

SMRS : Pasien gosok gigi dua kali sehari pagi dan malam. 

MRS : Pasien kadang-kadang menggosok gigi. 

3. Pola aktifitas 

SMRS : Pasien melakukan aktifitas sehari-hari dibantu oleh orang lain. 

MRS : - Pasien melakukan aktifitas dibantu sebagian oleh orang lain. 

- Pasien mengatakan hanya melakukan aktifitas ditempat tidur 

- Pasien tampak lemah. 

- Pasien tampak kesakitan dalam melakukan aktifitas. 

 

Aktifitas 0 1 2 3 4 

Mandi    √   

Berpakaian    √   

Eliminasi   √    

Mobilisasi ditempat tidur   √   

Pindah    √   

Makan dan minum √     

 

Keterangan :  0 = mandiri 

 1 = dibantu sebagian 

 2 = perlu bantuan orang lain 
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  3 = perlu bantuan orang lain dan alat 

  4 = tergantung orang lain tidak mandiri 

4. Data Sosial 

a. Hubungan dengan keluarga 

Baik. 

b. Hubungan dengan tetangga 

Baik. 

c. Hubungan dengan pasien sekitar 

Baik. 

d. Hubungan dengan keluarga pasien lain 

Baik. 

5. Data Psikologis 

a. Status emosi 

Pasien dapat mengendalikan emosi dengan baik. 

b. Peran diri  

Pasien tidak dapat mejalankan peran seagai kepala keluarga yang baik 

karena dirawat di rumah sakit. 

c. Gaya komunikasi  

Menggunakan bahasa verbal. 

b. Pola Koping 

Pertahan tubuh menurun karena proses penyakit. 

6. Pemeriksaan Fisik 

a. Keadaan umum : Lemah 
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Kesadaran  : E4M6V5 (GCS = 15) Compos Mentis 

TTV : TD = 150/80 mmHg 

N = 96 x/menit 

RR = 24 x/menit 

S = 36,5 ºC 

b. Kepala 

Inspeksi : Bentuk kepala simetris, beruban, kulit kepala kering, 

tidak ada ketombe. 

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan. 

c. Mata 

Inspeksi : Sklera putih, dapat melihat dengan jelas, bola mata 

simetris, konjungtiva merah muda, ada reaksi 

terhadap cahaya (miosis) tidak mengguakan alat bantu 

penglihatan, fungsi penglihatan normal. 

Palpasi : Tidak nyeri tekan. 

d. Hidung  

Inspeksi : bentuk simetris, tidak ada polip, tidak ada sekret. 

Palpasi : tidak ada nyeri tekan, tidak ada benjolan dan 

pembengkakan. 

e. Telinga 

Inspeksi : Bentuk simetris, tidak ada kelainan dikedua telinga, 

tidak ada lesi dan serumen. 

Palpasi : Tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan. 
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f. Mulut 

Inspeksi : Gigi tampak hitam, lidah bersih, mukosa mulut 

lembab, bibir lembab. 

Palpasi : Otot rahang kuat. 

g. Leher 

Inspeksi  : Tidak ada pembesaran kelenjar limfe. 

Palpasi : Tidak teraba adanya pembesaran kelenjar tyroid, tidak 

ada nyeri tekan. 

h. Thoraks (paru-paru) 

Inspeksi : Dada simetris, tidak ada lesi, respirasi 24 x/m 

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan. 

Auskultasi : Bunyi napas vesikuler. 

Perkusi : Sonor. 

i. Thoraks (jantung) 

Inspeksi : ictus cordis tidak terlihat. 

Palpasi : ictus cordis tidak teraba. 

Auskultasi : S1 dan S2 reguler. 

Perkusi : Batas jantung normal. 

j. Abdomen 

Inspeksi : Simetris, tidak ada lesi,  

Palpasi : ada nyeri tekan pada abdomen bagian bawah (supra 

pubis) 

Perkusi : timpani. 
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Auskultasi : bising usus 6 x/menit. 

k. Genetalia 

Inspeksi  : terpasang kateter triway 24 dengan drine 40 tpm 

dengan metode traksi 

Palpasi : adanya nyeri tekan pada pangkal 

l. Ekstremitas 

 

 

 

7. Data Penunjang 

 

8. Pengobatan 

 Inj Tramadol 100 ml 1 amp (drips kalau perlu) 

 Inj ketorolac 1 amp / 12 jam/iv 

 Inj Ranitidine 50 ml 1amp/12 jam/ iv 

 As. Tranexamat 500 mg 1amp/8 jam/iv 

LABORATORIUM 

09 Juli 2020 Hasil Nilai Normal 

Hb 10.0 Lk = 14-16 gr%, Pr = 12-14 gr% 

Leucocyt 8900 5.000-10.000 mm
3
/drh 

Hematokryt 39 % Lk = 47-54 %, Pr = 42-46 % 

Eritrocyt 3.4 4,6-6 Jt mm
3
/drh 

RONTGEN 

Dari hasil rontgen tanggal 09 Juli 2020 menunjukkan adanya pembesaran prostat. 

        5 5 5 5            5 5 5 5 

        5 5 5 5      5 5 5 5 

Kanan   Kiri 

    

 

 
  

Keterangan: Terpasang infus di tangan kiri. 
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 Ceftriaxone 1 gr / 12jam/iv 

 NaCl/RL 20 Tpm. 

B. Data Fokus 
 

Nama : Tn. “B” Nama Mahasiswa : La Ode Samiruddin 
 

No. RM :10 42 14 Nim : P003200190199 
 

DATA SUBYEKTIF DATA OBJEKTIF 

1. nyeri pada bagian alat genitalia 

post operasi tanggal 14 juli 2020 

dengan masih terpasang kateter 

2. nyeri memberat pada saat 

melakukan aktifits 

3. nyeri terus menerus 

4. nyeri pada daerah penis 

5. tidak merasa nyaman pada 

kemaluan 

 

1. KU lemas /Compes mentis dengan GCS 15 

TD 150/80 mmHg, N 96, S 36.5 P 24 

Tampak gelisah 

2. Tampak Meringis 

P : saat ditekan dan beraktivitas 

Q : seperti ditusuk jarum 

R : dibagian abdomen bawah (kandung kemih) 

setelah operasi 

S : 7-8 

T : intermitten 

3. Telah dilakukan Operasi TURP pada tanggal 

14 Juli 2020 Pukul 09.00 

4. Terpasang kateter triway no 24 dengan irigasi 

NACL 40 tpm dengan model Traksi 

5. Urine tampak kemerahan pada selang kateter 

6. Nyeri tekan pada daerah abdomen bagian 

bawah (supra pubis) 
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C. Analisa Data 
 

Nama : Tn. “B” Nama Mahasiswa : La Ode Samiruddin 

 

No. RM 
 

:10 42 14 
 

Nim 
 

: P003200190199 

No Data 
Klinikal Phatway 
(pohon masalah) 

Masalah  

1. Data Subyektif 
 
1. nyeri pada bagian alat genitalia post operasi 

tanggal 14 juli 2020 dengan masih terpasang 

kateter 

2. nyeri memberat pada saat melakukan aktifits 

3. nyeri terus menerus 

4. nyeri pada daerah penis 

Data Obyektif 

1. KU lemas /Compes mentis dengan GCS 15 

TD 150/80 mmHg, N 96, S 36.5 P 24 

Tampak gelisah 

Pembedahan (TURP) 

 

 

 

Iritasi kandung kemih/ terputusnya 

kontinuitas jaringan (Luka) 

 

 
 
 

Rangsangan Saraf 
 

 
 

Cortex Cerebral 

 
 
 
 

Nyeri akut 

Nyeri akut 
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2. Tampak Meringis 

P : saat ditekan dan beraktivitas 

Q : seperti ditusuk jarum 

R : dibagian abdomen bawah (kandung kemih) 

setelah operasi 

S : 7-8 

T : intermitten 

3. Telah dilakukan Operasi TURP  

4. Terpasang kateter triway no 24 dengan irigasi 

NACL 40 tpm dengan model Traksi 

5. Urine tampak kemerahan pada selang kateter 

6. Nyeri tekan pada daerah abdomen bagian supra 

pubis 
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2 Data Subyektif 

1. nyeri pada bagian alat genitalia post operasi  

2. Data Obyektif 

1. KU lemas /Compes mentis dengan GCS 15 

TD 150/80 mmHg, N 96, S 36.5 P 24 

Tampak gelisah 

Hasil laboratorium Leukosit 8900 mm
3
/drh 

Hematokrit 39 % 

2. Telah dilakukan Operasi TURP pada tanggal 14 

Juli 2020 Pukul 09.00 

3. Terpasang kateter triway no 24 dengan irigasi 

NACL 40 tpm dengan model Traksi 

4. Urine tampak kemerahan pada selang kateter 

Pembedahan (TURP) 
 

 
 
 

Terputusnya Kontinuitas Jaringann (Luka) 
 

 
 
 

Tempat Masuk Bakteri 
 

 
 

 

Resiko infeksi 

Resiko 

infeksi 
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D. Rencana tindakan keperawatan 
 

Nama : Tn. “B” Nama Mahasiswa : La Ode Samiruddin 
 

No. RM 
 

:10 42 14 
 

Nim 
 

: P003200190199 

 
No Diagnosa 

Keperawatan 
Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi 

 Data Subyektif 

1. nyeri pada bagian alat genitalia post operasi 

tanggal 14 juli 2020 dengan masih terpasang 

kateter 

2. nyeri memberat pada saat melakukan aktifits 

3. nyeri terus menerus 

4. nyeri pada daerah penis 

Data Obyektif 

1. KU lemas /Compes mentis dengan GCS 15 

TD 150/80 mmHg, N 96, S 36.5 P 24 

NOC : 
 
Pain Level, 

 kriteria hasil: 

1. Mampu mengontrol nyeri 

(tahu penyebab nyeri, 

mampu menggunakan 

tehnik nonfarmakologi 

untuk mengurangi nyeri, 

mencari bantuan) 

2. Melaporkan bahwa nyeri 

NIC 

Manajemen Nyeri 

1. Lakukan pengkajian nyeri secara 

komprehensif termasuk lokasi, 

karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas 

dan faktor presipitasi 

2. Observasi reaksi nonverbal 

dari ketidaknyamanan 

3. Bantu pasien dan keluarga untuk mencari 

dan menemukan dukungan 
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Tampak gelisah 

2. Tampak Meringis 

P : saat ditekan dan beraktivitas 

Q : seperti ditusuk jarum 

R : dibagian abdomen bawah (kandung 

kemih) setelah operasi 

S : 7-8 

T : intermitten 

3. Telah dilakukan Operasi TURP pada tanggal 

14 Juli 2020 Pukul 09.00 

4. Terpasang kateter triway no 24 dengan irigasi 

NACL 40 tpm dengan model Traksi 

5. Urine tampak kemerahan pada selang kateter 

6. Nyeri tekan pada daerah abdomen bagian 

berkurang dengan 

menggunakan manajemen 

nyeri 

3. Mampu mengenali nyeri 

(skala, intensitas, 

frekuensi dan tanda nyeri) 

4. Menyatakan rasa nyaman 

setelah nyeri berkurang 

5. Tanda vital dalam rentang 

normal 

6.  Tidak mengalami 

gangguan tidur 

 

4. Kontrol lingkungan yang dapat 

mempengaruhi nyeri seperti suhu ruangan, 

pencahayaan dan kebisingan 

5. Kurangi faktor presipitasi nyeri 

6. Ajarkan tentang teknik non farmakologi: 

napas dala, relaksasi, distraksi, kompres 

hangat/ dingin 

7. Berikan analgetik untuk mengurangi nyeri: 

8. Tingkatkan istirahat 

9. Berikan informasi tentang nyeri seperti 

penyebab nyeri, berapa lama nyeri akan 

berkurang dan antisipasi ketidaknyamanan 

dari prosedur 

10. Monitor vital sign sebelum dan sesudah 
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Supra pubis pemberian analgesik pertama kali 

2 Resiko infeksi berhubungan dengan Post Operasi 

TURP yang ditandai dengan 

Data Subyektif 

1. nyeri pada bagian alat genitalia post operasi 

tanggal 14 juli 2020 dengan masih terpasang 

kateter 

Data Obyektif 

1. KU lemas /Compes mentis dengan GCS 15 

TD 150/80 mmHg, N 96, S 36.5 P 24 

Tampak gelisah 

Hasil laboratorium Leukosit 8900 mm
3
/drh 

Hematokrit 39 % 

2. Telah dilakukan Operasi TURP pada tanggal 

NOC 

Risk control 

Kriteria hasil: 

- Klen bebas dari tanda dan 

gejala infeksi 

- Mendeskripsikan proses 

penularan penyakit, factor 

yang mempengaruhi 

penularan serta 

penatalaksanaan nya 

- Menunjukkan kemampuan 

untuk mencegah timbulnya 

infeksi 

NIC 

Infecrion Control (Kontrol Infeksi) 

7. Pertahankan teknik aseptip 

8. Batasan pengunjung bila perlu 

9. Instruksikan pada pengunjung untuk 

mencuci tangan saat berkunjung dan 

setelah berkunjung meninggalkan pasien 

10. Gunakan baju, sarung tangan sebagai alat 

pelindung  

11. Pertahankan lingkunagn aseptic selama 

pemasangan alat 

12. Lakukan perawatan kateter tiap hari. 
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14 Juli 2020 Pukul 09.00 

3. Terpasang kateter triway no 24 dengan 

irigasi NACL 40 tpm dengan model Traksi 

4. Urine tampak kemerahan pada selang kateter 

- Jumlah leukosit dalam 

batas normal 

- Menunjukkan perilaku 

hidup sehat 
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E. Implementasi dan evaluasi 
 

Nama : Tn. “B” Nama Mahasiswa : La Ode Samiruddin 

No. RM :10 42 14 Nim : P003200190199 
 

Hari/Tgl 

& Jam 

Diagnosa 

Keperawatann 
Implementsi Paraf  

Hari/tgl 

& jam 
Evaluasi Paraf 

Rabu 15 

Juli 2020 

Pukul 

09.30 

Nyeri Akut 

berhubungan 

dengan agen 

injuri biologis 

Manajemen nyeri  

1. Melakukan pengkajian nyeri secara 

komprehensif termasuk lokasi 

karakteristik, durasi, frekuensi, 

kualitas dan faktor presipitasi  

Hasil : P= pasien mengatakan nyeri 

dan tidak nyaman Q= nyeri seperti 

teriris, R= nyeri pada ujung penis, 

S= skala 7 T= nyeri terus-menerus 

kecuali sdh di suntikkan obat. 

 Rabu 15 

Juli 2020 

Pukul 

14.00 

 
Subyektif 
 

Klien mengatakan nyeri 

berkurang, nyeri pada 

ujung penis, seperti teriri, 

skala 6 dan terus menerus 

kecuali setelah di 

suntikkan obat tapi terasa 

tidak nyaman pada saluran 

kencin yang dipasangkan 

kateter 
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2. Mengobservasi reaksi nonverbal dari 

ketidaknyamanan 

3. Mengontrol lingkungan yang dapat 

mempengaruhi nyeri seperti suhu 

ruangan, pencahayaan dan 

kebisingan 

4. Mengurangi faktor presipitasi nyeri 

5. Mengajarkan tentang teknik non 

farmakologi: napas dalam, relaksasi, 

distraksi, kompres hangat 

6.  Menganjurkan istirahat 

7. Memberikan informasi tentang nyeri 

seperti penyebab nyeri, berapa lama 

nyeri akan berkurang dan antisipasi 

Obyektif  

Terpasang kateter Triwai 

dengan irigasi NACL 40 

tpm  

KU Lemas, Compes mentis  

TD 140/80, N 82 S 36,5 P 20 

P : saat ditekan dan 

beraktivitas 

Q : seperti ditusuk jarum 

R : dibagian abdomen bawah  

S : 6 

T : intermitten 

Ekspresi wajah tampak 

meringis 
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ketidaknyamanan dari prosedur 

tindakan invasive 

8. Mengkolaborasikan pemberian 

analgetik untuk mengurangi nyeri. 

(inj Ketorolac 1 amp/iv danb inj 

Tramadol 1amp/drips, inj ranitidine 

1 amp 

Asasmen 
 
Masalah belum teratasi 

Planning 
 

Intervensi dilanjutkan 

Rabu 15 

Juli 2020 

Pukul 

10.00 

Resiko infeksi 1. Mengkaji adanya tanda-tanda 

infeksi 

Hasil = rubor, kalor , turgor dan 

dolor tidak ada  

2. Bersihkan lingkungan setelah 

pakai pasien lain 

3. Mempertahankan teknik aseptik 

 Rabu 15 

Juli 2020 

Pukul 

14.00 

Subyektif 

Masih nyeri pada daerah 

penis 

Obyektif 

Tidak ada tanda infeksi pada 

saluran kencing 

KU Lemas, Compes mentis  
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dalam melaksanakan tindakan 

4. Batasan pengunjung bila perlu 

5. Instruksikan pada pengunjung 

untuk mencuci tangan saat dan 

setelah berkunjung meninggalkan 

pasien 

6. Melakukan perawatan kateter tiap 

hari. 

7. Kolaborasi pemberian terapi 

(inj Ceftriaxone 1g/ iv dan Inj 

Asam Transamin 1 amp/iv) 

TD 140/80, N 82 S 36,5 P 20  

Masih terpasang kateter 

triway no.24 dengan irigasi 

40 tpm 

Masih tampak kemerahan 

pada selang kateter 

Asasmen  

Masalah belum teratasi 

Planning 

Intervensi dilanjutkan 

Kamis 16 

Juli 2020 

Pukul 

Nyeri Akut 

berhubungan 

dengan agen 

Manajemen nyeri  

1. Melakukan pengkajian nyeri 

secara komprehensif termasuk 

 Kamis 

16 Juli 

2020 

 
Subyektif 
 

Klien mengatakan nyeri 
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08.30 injuri biologis lokasi karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas dan faktor 

presipitasi  

Hasil : P= pasien mengatakan nyeri 

dan tidak nyaman Q= nyeri seperti 

teriris, R= nyeri pada ujung penis, 

S= skala 5 T= nyeri terus-menerus 

kecuali sdh di suntikkan obat. 

2. Mengobservasi reaksi non verbal 

dari ketidaknyamanan 

3. Mengurangi faktor presipitasi nyeri 

4. Mengajarkan tentang teknik non 

farmakologi: napas dalam, relaksasi, 

distraksi, kompres hangat 

Pukul 

14.00 

berkurang, nyeri pada 

ujung penis, seperti teriri, 

skala 5 dan terus menerus 

kecuali setelah di 

suntikkan obat tapi terasa 

tidak nyaman pada saluran 

kencin yang dipasangkan 

kateter 

Obyektif  

Terpasang kateter Triwai 

dengan irigasi NACL 30 

tpm  

KU Lemas, Compes mentis  

TD 130/80, N 84 S 36,4 P 20 
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5.  Menganjurkan istirahat 

6. Mengkolaborasikan pemberian 

analgetik untuk mengurangi nyeri. 

(inj Ketorolac 1 amp/iv danb inj 

Tramadol 1amp/drips, inj ranitidine 

1 amp 

P : saat ditekan dan 

beraktivitas 

Q : seperti ditusuk jarum 

R : dibagian abdomen bawah  

S : 5 

T : intermitten 

Ekspresi wajah tampak 

meringis 

Asasmen 
 
Masalah belum teratasi 

(berkurang) 

Planning 
 

Intervensi dilanjutkan 

Kamis 16 Resiko infeksi 1. Mengkaji adanya tanda-tanda  Kamis Subyektif  
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Juli 2020 

Pukul 

09.10 

infeksi 

Hasil = rubor, kalor , turgor dan 

dolor tidak ada  

2. Bersihkan lingkungan setelah 

pakai pasien lain 

3. Mempertahankan teknik aseptik 

dalam melaksanakan tindakan 

4. Batasan pengunjung bila perlu 

5. Instruksikan pada pengunjung 

untuk mencuci tangan saat dan 

setelah berkunjung meninggalkan 

pasien 

6. Melakukan perawatan kateter tiap 

hari. 

16  Juli 

2020 

Pukul 

14.00 

Masih nyeri pada daerah 

penis 

Obyektif 

Tidak ada tanda infeksi pada 

saluran kencing 

KU Lemas, Compes mentis  

TD 130/80, N 84 S 36,4 P 20  

Masih terpasang kateter 

triway no.24 dengan irigasi 

30 tpm 

Masih tampak kemerahan 

pada selang kateter tapi sudah 

berkurang 

Asasmen  



 

53 
 

7. Kolaborasi pemberian terapi 

(inj Ceftriaxone 1g/ iv dan Inj 

Asam Transamin 1 amp/iv) 

Masalah berkurang 

Planning 

Pertahankan Intervensi 

Jumat 17 

Juli 2020 

Pukul 

08.30 

Nyeri Akut  Manajemen nyeri  

1. Melakukan pengkajian nyeri secara 

komprehensif termasuk lokasi 

karakteristik, durasi, frekuensi, 

kualitas dan faktor presipitasi  

Hasil : P= pasien mengatakan nyeri 

sudah berkurang Q= nyeri seperti 

teriris, R= nyeri pada ujung penis, 

S= skala 3 T= nyeri terus-menerus  

2. Mengobservasi reaksi non verbal 

dari ketidaknyamanan 

 Jumat 17 

Juli 2020 

Pukul 

14.00 

 
Subyektif 
 

Klien mengatakan nyeri 

berkurang, nyeri pada 

ujung penis, seperti teriri, 

skala 3 dan terus menerus, 

terasa tidak nyaman pada 

saluran kencin yang 

dipasangkan kateter 

Obyektif  

Terpasang kateter Triwai 
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3. Mengurangi faktor presipitasi nyeri 

4. Mengajarkan tentang teknik non 

farmakologi: napas dalam, relaksasi, 

distraksi, kompres hangat 

5.  Menganjurkan istirahat 

6. Mengkolaborasikan pemberian 

analgetik untuk mengurangi nyeri. 

(inj Ketorolac 1 amp/iv, inj 

ranitidine 1 amp 

dengan irigasi NACL 20 

tpm  

KU Lemas, Compes mentis  

TD 130/80, N 82 S 36,4 P 20 

P : saat ditekan dan 

beraktivitas 

Q : seperti ditusuk  

R : dibagian abdomen bawah  

S : 3 

T : intermitten 

Ekspresi wajah  meringis 

Asasmen 
 
Masalah berkurang 

Planning 
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Intervensi dihentikan 

Jumat 17 

Juli 2020 

Pukul 

09.00 

Resiko infeksi 1. Mengkaji adanya tanda-tanda 

infeksi 

Hasil = rubor, kalor , turgor dan 

dolor tidak ada  

2. Bersihkan lingkungan setelah 

pakai pasien lain 

3. Mempertahankan teknik aseptik 

dalam melaksanakan tindakan 

4. Batasan pengunjung bila perlu 

5. Instruksikan pada pengunjung 

untuk mencuci tangan saat dan 

setelah berkunjung meninggalkan 

 Jumat 17 

Juli 2020 

Pukul 

14.00 

Subyektif 

Masih nyeri pada daerah 

penis 

Obyektif 

Tidak ada tanda infeksi pada 

saluran kencing 

KU Lemas, Compes mentis  

TD 130/80, N 82 S 36,4 P 20  

Masih terpasang kateter 

triway no.24 dengan irigasi 

20 tpm 

Sudah tampak jernih  pada 
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pasien 

6. Melakukan perawatan kateter tiap 

hari. 

7. Kolaborasi pemberian terapi 

(inj Ceftriaxone 1g/ iv dan Inj 

Asam Transamin 1 amp/iv) 

selang kateter 

Asasmen  

Masalah teratasi 

Planning 

Intervensi dihentikan 
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BAB IV  

PEMBAHASAN 

Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan kesenjangan yang 

ditemukan antara konsep teori dengan penerapan pada praktik pasien Tn “B” 

yang dirawat selama 3 hari oleh penulis dari tanggal 15 Juli 2020 di ruang 

perawatan Rumah Sakit Bhayangkara Kendari. 

Untuk memudahkan dalam memahami kesenjangan yang ada, penulis 

membahas sesuia dengan urutan Proses Keperawatan yang meliputi 

A. Pengkajian 
 

Menurut Wijaya & Puteri (2013) pengkajian pada pasien BPH atau 

pembesaran progresif dari kelenjar prostat (secara umum pada pria lebih 

tua dari 50 tahun) menyebabkan berbagai derajat obstruksi uretral dan 

pembatasan aliran urinarius) dan akan meliputi kategori sirkulasi 

penigkatan tekanan darah. Kategori eliminasi masa padat dibawah abdomen 

bawah (distensi kandung kemih) nyeri tekan kandung kemih, penurunan 

kekuatan/dorongan aliran urine tetesan, ketidak mampuan unutk 

mengosongkan kandung kemih dengan lengkap, dorongan dan frekwensi 

berkemih. Kategori nyeri/kenyamanan nyeri suprapublik panggul atau 

punggung tajam kuat (pada protates akut, nyeri punggung bawah. 

Sedangkan dari hasil pengkajian selama tiga hari supervisi 

ditemukan data subjektif pasien nyeri pada ujung penis, pasien mengatakan 

nyeri teriris,. Dan data objektif pasie terpasang kateter urin output ± 2500 

cc/24 jam wajah pasien tampak meringis, pasien tampak gelisah, skala 
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nyeri 7 (sedPang) P: Nyeri pada ujung penis, seperti Teriris, diujung penis, 

Skala: 7 (berat), terus menerus, wajah pasien tampak pucat, pasien tampak 

bedrest total ditempat tidur. Pemeriksaan S :36.4°C GCS : 15 Sistem 

Pernafasan, Hidung, Inspeksi: Tampak simetris kanan dan kiri tidak ada, 

pernafasan cuping hidung R : 20 x/mnt dan tidak ada polip dan epitaksis. 

Palpasi Tidak teraba adanya nyeri tekan dan tidak ada benjolan / massa. 

Leher Inspeksi Tidak tampak adanya pembesaran kelenjar pada leher dan 

tidak ada tyroid dan tidak tampak adanya distensi vena jugularis Palpasi 

Tidak teraba adanya pembesaran kelenjar tyroiddan tidak teraba adanya 

pembesaran vena jugularis. Dada Inspeksi Bentuk dada tampak simetris 

antara kiri dankanan, gerakan dada mengikuti arah pola nafas tidak terdapat 

retraksi dan tidak terdapat gerakan otot bantu pernafasan. Palpasi tidak 

teraba adanya nyeri tekan dan tidak teraba adanya massa Perkusi Paru 

normal sonor, tympani pada daerah yang berongga Auskultasi Tidak 

terdengar bunyi nafas tambahan. 

Sistem kardiovaskuler tanda tanda vital TD : 140/80 mmHg N : 82 

x/mnt Inspeksi Tidak tampakn anemia pada konjungtiva, Palpasi Tampak 

arteri carotis baik, Perkusi :Tidak ada pembesaran pada jantung, Auskultasi 

Tidak terdengar suara jantung tambahan. 

Sistem pencernaan Inspeksi Tidak terdapat stomatitis perut tidak 

kembung tidak terdapat ikterus jumlah gigi tidak lengkap dan kemampuan 

menelan baik Palpasi Tidak terdapat adanya pembesaran hepar dan nyeri 
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tekan abdomen kuadran bagian suprapubik Perkusi Tidak terdapat 

abdomen kembung. Auskultasi Terdengar bising usus aktif.. 

Sistem Perkemihan Tidak ada edema dibagian penis, luka insisi 

pembedahan pada kandung kemih dan tidak ada kencing batu. pasien 

tidak lagi melakukan hubungan seksual. Palpasi teraba distensi pada 

suprapubik, nyeri tekan supra pubik, klien tampak meringis Pengkajian 

nyeri P : pasien mengatakan sakit karena habis dioperasi dan terpasang 

kateter Q : nyeri seperti di teriris, R : nyeri pada kandung kemih dan 

ujung penis, S : sekala 7 tujuh T : klien mengatakan sakit sejak sejak 

masuk rumah sakit. 

Pada pengkajian psikologis didapatkan data bahwa Perasaan klien 

setelah mengalami masalah ini sangat sedih dan cemas. Istri klien selalu 

menghibur hati klien untuk mengatasi perasaan sedih klien. Rencana klien 

setelah masalahnya terselesaikan klien akan pulang kerumah, Jika rencana 

ini tidak dapat terselelesaikan, klien akan tetap berobat hingga sembuh, 

Klien tidak mengetahui tentang penyakitnya. 

Spiritual pada pengkajian spiritual didapatkan Aktifitas yang biasa 

dilakukan sehari-hari adalah sholat Aktifitas adalah yang tidak dapat 

dilaksanakan sekarang adalah sholat. 

Pada pengkajian social ditemukan Aktifitas / peran klien di 

masyarakat adalah masyarakat biasa, kebiasaan lingkungan yang tidak 

disukai adalah membuang sampah sembarangan, Cara mengatasi keberatan 

tersebu adalah membakar sampah tersebut  
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Riwayat Kesehatan Dengan demikian terdapat kesenjangan antara 

konsep teori dan praktek pada penelitia yaitu: Data yang tidak ditemukan 

dalam praktek tetapi terdapat dalam konsep teori adalah: Gelisah. Penulis 

menilai data ini muncul karena merasakan nyeri dan tidak tenang karena 

terpasang kateter, dan aktifitas pasien dibatasi di tempat tidur. 

C. Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa yang ditemukan dalam study kasus selama 3  hari supervise 

adalah: 

1. Nyeri akut berhubungan dengan agent injury fisik (spasme kandung 

kemih, dan reseksi trans uretra). Penulis menilai diagnosa ini ditegakkan 

pada kasus karena menunjukkan data yang mendukung dimana pada 

kasus setelah operasi adalah rusaknya kontinuitas jaringan saraf pada 

area reseksi. 

2. Resiko infeksi berhubungan dengan tindakan invasive pemasangan 

kateter dan TURP. Penulis menilai diagnosa ini sudah tepat ditegakkan 

pada kasus karena meskipun pasien tidak mengalami tanda- tanda 

terjadinya resiko infeksi, namun pada kasus sudah sudah ada factor 

resiko terjadinya infeksi yaitu post TURP dan pasien sementara terpasang 

kateter. 

D. Intervensi 

1. Nyeri akut berhubungan dengan agent injury fisik (spasme kandung 

kemih). Adapun Intervensi Keperawatan yang diterapkan antara lain 

: Lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif, pilih dan lakukan 
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penanganan nyeri, ajarkan tentang tehnik non farmakologi, berikan 

analgetik untuk mengurangi nyeri, observasi non verbal dari ketidak 

nyamanan, tingkatkan istirahat, monitor penerimaan pasien tentang 

manajemen nyeri. 

2. Resiko infeksi berhubungan dengan trauma efek dari pemasangan 

kateter. Adapun Intervensi Keperawatan yang diterapkan antara lain: 

monitor ketat tanda-tanda infeksi, melakukan perawatan kateter 

Penulis dalam menetapkan suatu intervensi keperawatan harus 

mempertimbangkan beberapa faktor baik faktor pendukung dan faktor 

penghambat. Adapun faktor pendukung diantaranya kelengkapan alat 

pemeriksaan yang disiapkan oleh penulis sebelum turun ke lahan 

praktek, pasien kooperatif, adanya dukungan dari keluarga, pasien dan 

tenaga medis yang ada di ruangan. Sedangkan faktor penghambat 

diantaranya kurangnya waktu dalam berinteraksi dengan pasien. 

E. Implementasi 

Nyeri akut berhubungan dengan agent injury fisik (spasme 

kandung kemih) Rencana intervensi yang diimplementasikan pada hari 

pertama antara lain, melakukan pengkajian nyeri secara komprehensif 

termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor 

prepitasi, pilih dan lakukan penanganan nyeri, ajarka tentang tehnik non 

farmakologi, memberikan analgetik untuk mengurangi nyeri, 

mengobservasi non verbal dari ketidak nyamanan, tingkatkan istirahat, 

memonitor penerimaan pasien tentang manajemen nyeri. 
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Resiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasive 

pemasangan kateter. Rencana Intervensi yang diimplementasikan pada 

hari pertama antara lain, memonitor ketat tanda-tanda infeksi, 

melindungi pasien dari resiko infeksi yang dapat menyebabkan 

terjadinya infeksi, memonitor TTV, menganjurkan pasien untuk 

meningkatkan intake makanan dan minuman yang meningkatkan imun 

tubuh, dengan menganjurkan untuk mempertahankan intake cairan yang 

adekuat dan pelembut, penataksanaan pemberian analgetik.. 

Selama 3 hari supervise adapun faktor pendukung dalam 

melakukan implementasi antara lain : pasien kooperatif, kerja sama yang 

baik dari keluarga pasien, dan dukungan perawat dan pembimbing untuk 

melakukan implementasi keperawatan, sedangkan faktor penghambat 

dalam melakukan implementasi adalah kurangnya waktu interaksi 

dengan pasien dimasa pandemic COVID 19 

E. Evaluasi 
 

Diagnosa keperawatan yang teratasi yaitu: 
 

• Nyeri akut berhubungan dengan agent injury fisik (spasme 

kandung kemih). Diagnosa ini sudah teratasi sebagian pada 

hari senin 13 Juli 2020 karena nyeri klien dari skala 7 (berat) 

menjadi skala 3 (Ringan) hal ini dikarenakan pasien masih 

terpasang kateter dan masih merasa tidak nyaman dan kadang 

merasa nyeri pada ujung uretra jika bergerak. 
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• Resiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasive 

pemasangan kateter. Diangnosa ini belum teratasi karena klien 

masih terpasang kateter 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Data yang tidak ditemukan pada kasus Tn. “B”, tetapi terdapat dalam 

konsep teori adalah anoreksia, mual- muntah. Sedangkan keluhan yang 

ditemukan dalam praktek adalah nyeri dan resiko infeksi akibat operasi 

2. Diagnose keperawatan yang ditegakkan pada kasus Tn “B”, ada 2 

diagnosa yaitu nyeri akut b/d terputusnya kontinuitas jaringan sraf di 

tandai dengan klien mengeluh nyeri pada ujung penis dengan skala 7 

pada hari pertama post op dan berangsur-angsur berkurang. 

3. Perencanaan Keperawatan yang disusun pada diagnose nyeri akut adalah 

manajemen nyeri dengan NIC skala nyeri, dan pada diagnose resiko 

infeksi ditetapkan intervensi control infeksi dengan NOC control infeksi 

atau risk control infection . 

4. Dalam melaksanankan implementasi Keperawatan pada pasien Tn.”B” 

penulis melakukan implementasi selama tiga hari dari tanggal 15 juli 

sampai 17 juli 2020  

5. Dari hasil evaluasi pada pasien Tn. “B” dengan diagnose keperawatan 

nyeri akut berkurang karena pasien masih mengeluh nyeri dan tidak 

nyaman pada ujung penis, sedangkan evaluasi pada diagnose resiko 

infeksi juga belum teratsi karna factor resiko masih ada yaitu masih 



65 

 

 

terpasang kateter dan pasien masih mengeluh nyeri tetapi nyeri 

berkurang. 

B. Saran 
 

1. Diharapkan bagian Rumah Sakit / staff dapat meningkatkan 

pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit, khususnya pada pasien yang 

mengalami retensi urin dan apabila mendiagnosa hasil pengkajian agar 

berpedoman pada data yang didapatkan dan merencanakan tindakan 

selanjutnya. 

2. Diharapkan kepada Pasien dan Keluarga atau Masyarakat agar 

mengetahui pencegahan dan pengobatan penyakit 

3. Diharapkan kepada semua Perawat tetap menggunakan proses 

Keperawatan sebagai metode acuan pemecahan masalah, terutama 

dalam penanganan masalah pada pasien, mengingat begitu banyak 

diangnosa Keperawatan yang dapat muncul dalam proses 

Keperawatan. 

4. Diharapkan kepada peneliti untuk dapat menerapkan dan 

mengembangkan ilmu keperawatan yang telah dipelajari dan 

memanfaatkan waktu seefektif mungkin sehingga dapat memberikan 

asuhan keperawatan pada pasien secara optimal khususnya pada pasien 

retensi urin. 
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