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Hubungan Antara Volume Prostat Dengan Lower Urinato Tract Symptoms
( LUTS ) Pada Penderita Pembesaran Prostat Jinak di RS Pendidikan Unhas
Makassar Pada Bulan Oktober Tahun 2017
ABSTRAK
Latar Belakang : Pembesaran prostat jinak merupakan penyakit yang persentasinya
meningkat seiring dengan peningkatan usia, berhubungan dengan proses penuaan
yang mengakibatkan penurunan kadar hormon pria,terutama testosterone. Terjadi
pada sekitar 70% pria diatas usia 60 tahun. Angka ini akan meningkat hingga 90%
pada pria berusia diatas 80 tahun. Gejala yang dialaminya adalah gejala iritatif dan
obstruktif atau dikenal Low Urinary Tract Symptoms (LUTS) yang dinilai
berdasarkan skoring IPSS yaitu dari gejala ringan hingga berat. Salah satu cara
penentuan volume prostat yaitu Ultrasonografi (USG) dianggap sebagai pemeriksaan
yang baik oleh karena ketepatannya dalam mendeteksi pembesaran prostat.
Tujuan: Untuk mengetahui hubungan antara volume prostat dengan lower urinato
tract symptoms (LUTS) pada penderita pembesaran prostat jinak di RS Pendidikan
Unhas Makassar pada bulan Oktober tahun 2017
Metode: Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik dengan
pendekatan cross sectional, menggunakan data primer melalui wawancara untuk
menilai skor IPSS dan data sekunder berupa rekam medik untuk mengetahui volume
prostat melalui pemeriksaan USG Transabdominal pada penderita pembesaran prostat
jinak di RS Pendidikan Unhas Makassar pada bulan Oktober tahun 2017. Teknik
pengambilan sampel menggunakan total sampling dengan jumlah sampel sebanyak
30 orang. Data dianalisis dengan menggunakan program statistik komputer.
Hasil: Sampel yang diteliti sebanyak 30 pasien. Usia terbanyak antara 61-70 tahun
(43,3%), paling banyak pasien yang memiliki volume prostat grade II (31-50 cc)
yaitu sebanyak 10 pasien (33,3%) , paling banyak pasien yang memiliki derajat
LUTS sedang (skor 8-19) yaitu sebanyak 15 pasien (50,0%). Hasil uji chi square
menunjukkan bahwa volume prostat memiliki hubungan signifikan dan korelasi kuat
terhadap derajat LUTS ( p=0,018; r= 0,564 ) . Sedangkan, umur tidak memiliki
hubungan signifikan terhadap volume prostat ( p= 0,223 ) dan terhadap derajat LUTS
( p= 0,435)
Kesimpulan: Umur tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap volume
prostat dan derajat LUTS. Volume prostat memiliki hubungan yang signifikan
terhadap Lower Urinato Tract Symptoms (LUTS)
Kata Kunci: Volume prostat , Lower Urinato Tract Symptoms (LUTS) , pembesaran
prostat jinak
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Relationship Between Prostate Volume With Lower Urinato Tract Symptoms
(LUTS) In Patients with Benign Prostate Enlargement at Unhas Makassar
Education Hospital In October of 2017
ABSTRACT
Background: Benign prostate enlargement is a disease whose percentage increases
with age, associated with aging resulting in decreased levels of male hormones,
especially testosterone. Occurs in about 70% of men over age 60. This number will
increase to 90% in men aged over 80 years. The symptoms are irritative and
obstructive symptoms or known as Low Urinary Tract Symptoms (LUTS) assessed
on the basis of IPSS scores from mild to severe symptoms. One way to determining
the volume of prostate is ultrasonography (USG) that considered a good examination
because of its accuracy in detecting prostate enlargement
Objective: To determine the relationship between prostate volume and lower urinato
tract symptoms (LUTS) in patients with benign prostate enlargement in Unhas
Education Hospital Makassar in October 2017
Methode: This study used analytic observational research design with cross sectional
approach, using primary data through interview to assess the score of IPSS and
secondary data in the form of medical record to know the volume of prostate through
transabdominal ultrasound examination in patients with benign prostate enlargement
in Unhas Education Hospital Makassar in October 2017. The sampling technique
used total sampling with 30 samples. Data were analyzed using computer statistics
program.
Result: The sample was 30 patients. The highest age was between 61-70 years old
(43.3%), most patients had grade II (31-50 cc) of prostate volume (10,3%), most
patients had moderate LUTS (8-19 score) as many as 15 patients (50.0%). Chi square
test shows that prostate volume has significant relationship and strong correlation to
LUTS (p = 0,018; r = 0,564). Meanwhile, age did not have significant relationship to
prostate volume (p = 0,223) and to LUTS (p = 0,435)
Conclusion: Age has no significant relationship to prostate volume and LUTS.
Prostate volume has a significant relationship to Lower Urinato Tract Symptoms
(LUTS)
Keywords : Prostate volume, Lower Urinato Tract Symptoms (LUTS), benign
prostatic enlargement
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Permasalahan
Angka harapan hidup penduduk di Indonesia setiap tahun mengalami
peningkatan, hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk. Pada tahun
2010, Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat jumlah penduduk Indonesia
sebanyak 238.518,8 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2015 proyeksi jumlah
penduduk sebanyak 255.461,7 juta jiwa. Di Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah
penduduk pada tahun 2010 sebanyak 8060,4 juta jiwa dengan jumlah laki-laki
sebanyak 3929,4 juta jiwa dan yang berusia diatas 50 tahun sebanyak 582,1 juta
jiwa (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2013). Peningkatan usia harapan hidup
tentunya akan meningkatkan kejadian kesakitan pada laki-laki, salah satu
penyakit yang persentasenya meningkat seiring dengan peningkatan usia adalah
pembesaran prostat jinak. (Allen, Simon, et al. 2015)
Pembesaran prostat jinak terjadi pada sekitar 70% pria diatas usia 60 tahun.
Angka ini akan meningkat hingga 90% pada pria berusia diatas 80 tahun.
(Mochtar A, Chaidir. dkk. 2015). Prevalensinya pada otopsi hampir sama pada
berbagai ethnis. Tapi paling banyak ditemukan pada ras hitam (Kidingallo, Yusuf,
et al. 2011).
Pembesaran prostat jinak adalah penyakit yang ditandai oleh pembesaran
yang bertahap baik pada jaringan kelenjar dan fibromuskular pada zona periuretra
dan transisional prostat yang mengelilingi urethra yang berlokasi pada kandung

1

kemih dan segmen tengahnya. Penyakit ini akan menyebabkan obstruksi urethra
yang cukup berat sehingga memerlukan intervensi medis pada sekitar 30% pria
usia lanjut.( Heffner J, Linda. 2006)
Pembesaran prostat jinak pada usia dekade keenam sebesar 43% sedangkan
secara mikroskopis prevalensi BPH dimulai pada usia 25-30 tahun walaupun
prevalensinya sangat rendah. Setelah usia 40 tahun prevalensinya meningkat
secara cepat yaitu pada usia 41-50 tahun sebesar 20%, usia 51-60 tahun lebih dari
50%, usia lebih dari 85 tahun prevalensinya lebih dari 90% sedangkan yang
mengalami keluhan Low Urinary Tract Syndrome sekitar 50% nya memerlukan
pertolongan dokter termasuk tindakan pembedahan. (Hasbullah, Bakri. 2009).
Penyebab penyakit ini belum diketahui pasti, tetapi sampai saat ini
berhubungan dengan proses penuaan yang mengakibatkan penurunan kadar
hormon pria,terutama testosterone. Hormone tersosteron dalam kelenjar prostat
akan diubah menjadi Dihidrotestosteron (DHT). DHT inilah yang kemudian
secara kronis merangsang kelenjar prostat sehingga membesar. (Amalia, Rizki.
2010)
Pada penyakit pembesaran prostat, gejala-gejala yang dialaminya adalah
gejala iritatif dan obstruktif yang dikenal sebagai Low Urinary Tract Symptoms
(LUTS). Gejala iritatif meliputi sering miksi (frekuensi), terbangun untuk miksi
pada malam hari (nokturia), perasaan ingin miksi yang sangat mendesak
(urgensi), dan nyeri pada saat miksi (disuria). Sedangkan pada gejala obstruktif
meliputi pancaran melemah, miksi terputus-putus (intermittency), dan miksi harus
menunggu lama. (Surya K, Angga. 2014). Namun harus pula diketahui bahwa,
2

bukan hanya pembesaran prostat jinak yang menjadi penyebab terjadi nya LUTS,
misalnya penyebab supravesika yaitu penyakit medulla spinalis , dan disfungsi
neurogenic lain, penyebab intravesika seperti disfungsi kandung kemih dan
tumor, penyebab infravesika seperti striktur uretra. (Pethiyagoda, AUB, et al.
2016) . Tingkat keparahan dari LUTS dapat dinilai melalui sistem skoring
International Prostate Symptoms Score (IPSS) terdiri atas tujuh pertanyaan yang
berhubungan dengan keluhan miksi (LUTS) dan satu pertanyaan yang
berhubungan dengan kualitas hidup pasien, dengan skor maksimal 35.( NG,
Basawaraj, et al. 2015)
Dalam praktek medis, sebagian besar kelainan prostat didiagnosis dengan
mengukur volume prostat. Biasanya, rentang volume prostat memiliki ukuran 250
mm3 saat lahir sampai ukuran 100000 mm3 dimasa pubertas. Setelah pubertas,
volume prostat akan terus bertambah seiring bertambahnya usia untuk sebagian
besar kehidupan laki-laki. ( Hoo , NG Tent, et al) .Penentuan volume prostat dapat
dilakukan dengan pemeriksaan colok dubur, Ultrasonografi (USG), Magnetic
Resonence Imaging (MRI), dan Computed Tomography (CT). Cara pencitraan
Ultrasonografi (USG) untuk Benign Prostate Enlargement (BPE) dianggap
sebagai pemeriksaan yang baik oleh karena ketepatannya dalam mendeteksi
pembesaran prostat, tidak ada bahaya radiasi dan juga relatif murah. Pencitraan
lain yang dapat juga dibuat adalah CT Scan dan MRI , tetapi oleh karena
pemeriksaan ini mahal dan keterangan yang diperoleh tidak terlalu banyak
dibandingkan cara lain maka cara ini dalam praktek jarang digunakan.
(Rowiyatun. 2016) .
3

Pemeriksaan

USG

untuk

mengevaluasi

morfologi

prostat

serta

menentukan pembesaran prostat dan komplikasinya . Untuk mengetahui ukuran
prostat melalui USG ada dua macam yaitu dapat secara transabdominal dan
transrektal. USG transabdominal dan transrektal dapat memberikan informasi
signifikan pembesaran prostat, adanya batu buli-buli, serta residu urin. (Biddulth.
2016) Umumnya, metode pengukuran volume prostat dengan transrektal lebih
bagus , namun penggunaannya masih kurang nyaman dibandingkan dengan USG
transabdominal. (Awad, et al. 2015) . USG transabdominal lebih mudah dilakukan,
memberikan hasil pengukuran yang andal mengenai prostat serta ekstensi
intravesika nya, volume residu urin, juga memungkinkan penilaian simultan
kandung kemih dan saluran kemih bagian atas. (NG, Basawaraj, et al. 2015)
Peneliti mengambil lokasi penelitian di RS Pendidikan Unhas Makassar,
dikarenakan kota Makassar adalah pusat pemerintahan, bisnis dan keuangan di
Provinsi Sulawesi Selatan. RS Pendidikan Unhas Makassar merupakan Rumah
Sakit milik Kemkes Kota Makassar dan tergolong kedalam RS Pendidikan kelas B
yang memiliki fasilitas lengkap, termasuk dalam pelayanan di bidang Urologi.
Selain itu oleh karena tersedianya populasi dan sampel yang memungkinkan untuk
dilakukannya penelitian. Rumah Sakit ini memiliki data administratif

yang

lengkap dengan informasi yang cukup serta lokasinya mudah dijangkau menjadi
pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian.
Tingginya prevalensi kejadian pembesaran prostat jinak di Indonesia dan di
dunia dengan berbagai gejala yang ditimbulkan nya, serta bermacam-macam
ukuran volume dari prostat itu sendiri, penulis tertarik untuk melakukan
4

penelitian tentang hubungan antara volume prostat dengan lower urinato tract
symptoms (LUTS) pada penderita pembesaran prostat jinak di RS Pendidikan
Unhas Makassar pada bulan Oktober tahun 2017.

1.2 Rumusan Masalah
Apakah terdapat hubungan antara volume prostat dengan lower urinato tract
symptoms (LUTS) pada penderita pembesaran prostat jinak di RS Pendidikan
Unhas Makassar pada bulan Oktober tahun 2017?

1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum
Untuk mengetahui hubungan antara volume prostat dengan lower
urinato tract symptoms (LUTS) pada penderita pembesaran prostat jinak di
RS Pendidikan Unhas Makassar pada bulan Oktober tahun 2017
1.3.2 Tujuan Khusus
a. Mendeskripsikan umur penderita pembesaran prostat jinak di RS
Pendidikan Unhas Makassar pada bulan Oktober tahun 2017
b. Mendeskripsikan volume prostat penderita pembesaran prostat jinak di
RS Pendidikan Unhas Makassar pada bulan Oktober tahun 2017
c. Mendeskripsikan lower urinato tract symptoms (LUTS) penderita
pembesaran prostat jinak di RS Pendidikan Unhas Makassar pada bulan
Oktober tahun 2017
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d. Menganalisis hubungan antara umur dengan volume pada penderita
pembesaran prostat jinak di RS Pendidikan Unhas Makassar pada bulan
Oktober tahun 2017
e. Menganalisis hubungan antara umur dengan lower urinato tract
symptoms (LUTS) pada penderita pembesaran prostat jinak di RS
Pendidikan Unhas Makassar pada bulan Oktober tahun 2017
f. Menganalisis hubungan volume dengan lower urinato tract symptoms
(LUTS) pada penderita pembesaran prostat jinak di RS Pendidikan
Unhas Makassar pada bulan Oktober tahun 2017

1.4 Manfaat Penelitian
1. Bagi peneliti
Sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam
melakukan penelitian kesehatan dan tambahan ilmu mengenai topik yang
dibahas yaitu hubungan antara volume prostat dengan lower urinato tract
symptoms (LUTS) pada penderita pembesaran prostat jinak
2. Bagi mahasiswa dan tenaga kesehatan
Sebagai sumber informasi bagi tenaga kesehatan dan mahasiswa mengenai
hubungan volume prostat dengan lower urinato tract symptoms (LUTS) pada
penderita pembesaran prostat jinak sehingga dapat menjadi evaluasi guna
kepentingan

data

epidemiologi,

perencanaan pengobatan.
3. Bagi masyarakat
6

diagnosis,

derajat

keparahan,

dan

Memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat tentang
hubungan antara volume prostat dengan lower urinato tract symptoms
(LUTS) pada penderita pembesaran prostat jinak sehingga mereka dapat
melakukan perlindungan diri yang lebih baik
4. Bagi peneliti lain
Sebagai sumber informasi tambahan dan dapat dijadikan sebagai salah satu
bahan bacaan bagi peneliti-peneliti lain yang tertarik untuk mengembangkan
pengetahuan dan informasi mengenai hubungan volume prostat dengan
lower urinato tract symptoms (LUTS) pada penderita pembesaran prostat
jinak.
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Umum Prostat
2.1.1 Anatomi Prostat
Prostat adalah organ genitalia pria yang terletak di bawah dari
buli-buli, di depan rektum dan membungkus uretra posterior.
Bentuknya seperti buah kemiri dengan ukuran 4x3x2,5 cm dan
beratnya kurang lebih 20 gram. (Purnomo, Basuki B. 2015). Dinding
dari urethra proximal disusun oleh jaringan glanduler dan bagian ini
dikenal sebagai urethra pars prostatica. Urethra kemudian melewati
otot dari dasar pelvis yang juga merupakan mekanisme sfingter distal.
Hyperplasia prostat ataupun karsinoma dapat menyebabkan obstruksi
lokal urethra dan karsinoma dapat menyerang dan merusak mekanisme
sfingter. (Burkitt H George, et al. 2007)
Prostat memiliki kapsula fibrosa yang padat dan dilapisi
oleh jaringan ikat prostat sebagai bagian fascia pelvis visceralis. Pada
bagian superior dari prostat berhubungan dengan vesika urinaria,
sedangkan

bagian inferior bersandar pada diafragma urogenital.

Permukaan ventral prostat terpisah dari simpisis pubis oleh lemak
retroperitoneal dalam spatium retropubicum atau cave of Retzius dan
permukaan dorsal berbatas pada ampulla recti dipisahkan oleh fascia
Denonvilliers (Bahvsar Anil, et al. 2014)
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Arteri-arteri untuk prostat utamanya berasal dari arteri vesicalis
inferior, arteri hemoroidalis media, dan arteri pudenda interna. Venavena bergabung membentuk plexus venosus prostaticus sekeliling sisisisi dan alas prostat. Plexus venosus prostaticus yang terletak
antara kapsula fibrosa dan sarung prostat, ditampung oleh vena
iliaka interna. Plexus venosus prostaticus juga berhubungan dengan
plexus venosus vesicalis dan plexus venosi vertebrales. Prostat
menerima persarafan parasimpatis (sekresi dan motorik) oleh S3 dan
S4, dan simpatik (vasomotor) oleh pleksus hipogastrik. Pembuluh
limfe

terutama

berakhir

pada nodus obturatorius, nodus iliaca

internus, nodus iliaca externus, nodus iliaca comunis , dan menuju
nodus periaortic. (Schwartz , et al. 1999)
Gambar 2.1. Anatomi prostat ( Netter MD, Frank. 2011)
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Gambar 2.2. Anatomi prostat (Netter MD, Frank. 2011)

Gambar 2.3. Zona anatomi prostat (Hammerich, Kai H, et al.
2009)
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2.1.2 Histologi Prostat
Kelenjar

prostat

merupakan

suatu

organ

padat

yang

mengelilingi urethra dibawah kandung kemih. Prostat merupakan
suatu kumpulan 30-50 kelenjar tubuloalveolar yang bercabang, yang
kesemuanya dikelilingi oleh stroma fibromuskular padat yang dilapisi
oleh suatu simpai. Kelenjar tersebut tersusun berupa lapisan konsentris
di sekitar urethra, lapisan internal kelenjar mukosa, lapisan intermedia
kelenjar submukosa, dan lapisan perifer dengan kelenjar utama prostat.
Duktus dari setiap kelenjar dapat bersatu tetapi kesemuanya bermuara
langsung kedalam urethra pars prostatica, yang menembus bagian
pusat prostat.

Prostat mempunyai tiga zona yang sesuai dengan lapisan kelenjar :


Zona

transisi

menempati

sekitar

5%

volume

prostat,

mengelilingi urethra prostatica, dan memiliki kelenjar mukosa
yang bermuara langsung ke dalam urethra. Sebagian besar
kejadian BPE terdapat pada zona ini.


Zona sentral menempati 25% volume kelenjar dan memiliki
kelenjar submukosa dengan duktus yang lebih panjang



Zona perifer menempati sekitar 70% prostat dan memiliki
kelenjar kelenjar utama dengan duktus yang lebih panjang.
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Kelenjar area ini merupakan tempat tersering timbulnya
peradangan dan kanker
Kelenjar tubuloalveolar prostat dibentuk oleh selapis epitel
silindris atau epitel bertingkat silindris. Getah kelenjar prostat
mengandung berbagai glikoprotein dan enzim dan menyimpan getah
ini untuk dikeluarkan selama ejakulasi. Sejumlah besar stroma
fibromuskular mengelilingi kelenjar tersebut. Prostat dikelilingi oleh
suatu simpai fibroelastis. Septa dari simpai ini mempenetrasi kelenjar
dan bercabang menjadi lobus-lobus tersendiri. Seperti vesicular
seminalis, struktus dan fungsi prostat bergantung pada kadar
testosterone.
Badan sferis kecil yang berdiameter 0,2-2 mm dan sering
mengalami kalsifikasi, sering dijumpai dalam lumen kelenjar prostat.
Badan bulat ini disebut corpora amylaceum atau konkremen prostat
dan terutama mengandung deposit glikoprotein dan glikosaminoglikan
sulfat (GAG), terutama keratin sulfat. Jumlahnya meningkat seiring
pertambahan usia tetapi tampaknya tidak memiliki makna fisiologis
atau klinis. (Mescher, Anthony L. 2011)
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Gambar 2.4. Histologi prostat (M Amin, et al. 2010)

2.1.3 Fisiologi Prostat
Kelenjar prostat menyekresi cairan encer, seperti susu,
yang mengandung

kalsium,

ion

sitrat,

ion

fosfat,

enzim

pembekuan, dan profibrinolisin. Selama pengisian, simpai kelenjar
prostat berkontraksi sejalan dengan kontraksi vas deferens sehingga
cairan encer seperti susu yang dikeluarkan oleh kelenjar prostat
menambah jumlah semen lebih banyak lagi. Sifat cairan prostat
yang sedikit basa mungkin penting untuk keberhasilan fertilisasi
ovum, karena cairan vas deferens relatif asam akibat adanya asam
sitrat dan hasil akhir metabolisme sperma, dan sebagai akibatnya, akan
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menghambat fertilisasi sperma. Selain itu, sekret vagina bersifat asam
(pH 3,5−4). Sperma tidak dapat bergerak optimal sampai pH
sekitarnya meningkat menjadi 6−6,5. Akibatnya, cairan prostat
yang sedikit basa mungkin dapat menetralkan sifat asam cairan
seminalis lainnya selama ejakulasi, dan juga meningkatkan motilitas
dan fertilitas sperma. (Hall, John E, et al. 2013). Sekresi biasanya
merupakan 20% sampai 30% dari volume air mani, bersama dengan
spermatozoa dan cairan vesikula seminalis. (Hoo , NG Tent, et al)
Prostat menghasilkan enzim pembekuan dan fibrinogen dari
vesikula seminalis untuk menghasilkan fibrin, yang membekukan
semen sehingga sperma yang diejakulasikan tetap berada di saluran
reproduksi wanita ketika penis dikeluarkan. Segera sesudahnya,
bekuan ini diuraikan oleh fibrinolisin, suatu enzim pengurai fibrin dari
prostat sehingga sperma dapat bergerak bebas didalam saluran
reproduksi wanita. (Sherwood, Lauralee. 2011)

2.2 Tinjauan Umum tentang Benign Prostat Enlargement
2.2.1 Definisi
BPE adalah salah satu penyakit yang sering terjadi pada pria
tua, yang menjadi masalah hingga saat ini. Penyakit ini merupakan
pembesaran nodular kelenjar yang disebabkan oleh hiperplasia dari
kedua kelenjar dan komponen stromanya . Pembesaran prostat jinak
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ini dapat menimbulkan gejala gangguan berkemih , yang dapat pula
berujung pada perubahan patologis pada kandung kemih dan ginjal.
(Praveen R. 2013)

2.2.2 Epidemiologi
Pembesaran prostat jinak (benign prostate enlargement-BPE)
merupakan tumor jinak yang paling sering terjadi pada laki-laki.
Insidennya terkait erat dengan pertambahan usia. Pada autopsi,
prevalensinya meningkat dari 20% pada laki-laki berusia 41-50 tahun
menjadi lebih dari 90% pada laki-laki berusia lebih dari 80 tahun.
Prevalensi BPE turut meningkat seiring brtambahnya angka harapan
hidup. (Tanto, Chris, et al. 2014)

2.2.3 Etiologi
Hingga sekarang masih belum diketahui secara pasti penyebab
terjadinya pembesaran prostat, tetapi beberapa hipotesis menyebutkan
bahwa pembesaran prostat erat kaitannya dengan peningkatan kadar
dihidrotestosteron (DHT) dan proses aging (menjadi tua). Beberapa
hipotesis yang diduga sebagai penyebab timbulnya pembesaran prostat
adalah : (1) teori dihidrotestosteron, (2) adanya ketidak seimbangan
antara estrogen-testosteron, (3) interaksi antara sel stroma dan sel
epitel prostat, (4) berkurangnya kematian sel (apoptosis), dan (5) teori
stem sel. (Purnomo, Basuki B. 2015)
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1. Teori Dihidrotestosteron
Dihidrotestosteron atau DHT adalah metabolit androgen yang
sangat penting pada pertumbuhan sel kelenjar prostat. DHT
dihasilkan dari reaksi perubahan testosterone didalam sel prostat
oleh enzim 5 alfa-reduktase dengan bantuan koenzim NADPH
(gambar 2.5). DHT yang telah terbentuk berikatan dengan reseptor
androgen (RA) membentuk kompleks DHT-RA pada inti sel dan
selanjutnya

terjadi

sintesis

protein

growth

factor

yang

menstimulasi pertumbuhan sel prostat. (Purnomo, Basuki B.
2015).
Gambar

2.5

Perubahan

testosteron

menjadi

dihidrotestosteron oleh enzim 5α-reduktase. (Purnomo,
Basuki B. 2015)

Pada berbagai penelitian dikatakan bahwa kadar DHT pada
BPE tidak jauh berbeda dengan kadarnya pada prostat normal,
hanya saja pada BPE, aktivitas enzim 5α-reduktase dan jumlah
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reseptor androgen lebih banyak pada BPE. Hal ini menyebabkan
sel prostat pada BPE lebih sensitif terhadap DHT sehingga
replikasi sel lebih banyak terjadi dibandingkan dengan prostat
normal. (Skinder Danielle, et al. 2016)

2. Ketidakseimbangan antara Estrogen-Testosteron
Pada usia yang semakin tua, kadar testosteron menurun,
sedangkan kadar estrogen relative tetap sehingga perbandingan
antara estrogen:progesteron relatif meningkat. Telah diketahui
bahwa estrogen didalam prostat berperan dalam terjadinya
proliferasi sel-sel kelenjar prostat dengan cara meningkatkan
sensitifitas sel-sel prostat terhadap rangsangan hormon androgen,
meningkatkan jumlah reseptor androgen, dan menurunkan jumlah
kematian sel-sel prostat (apoptosis). Hasil akhir dari semua
keadaan ini adalah, meskipun rangsangan terbentuknya sel-sel
baru akibat rangsangan testosteron menurun, tetapi sel-sel prostat
yang telah ada mempunyai umur yang lebih panjang sehingga
massa prostat jadi lebih besar. (Purnomo, Basuki B. 2015)

3. Interaksi Stroma Epitel
Cunha (1973) membuktikan bahwa diferensiasi

dan

pertumbuhan sel epitel prostat secara tidak langsung dikontrol
oleh sel-sel stroma melalui suatu mediator (growth factor)
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tertentu. Setelah sel-sel stroma mendapatkan stimulasi dari DHT
dan estradiol, sel-sel stroma mensintesis suatu growth factor yang
selanjutnya mempengaruhi sel-sel stroma itu sendiri secara
intrakrin dan autokrin, serta mempengaruhi sel-sel epitel secara
parakrin. Stimulasi itu menyebabkan terjadinya proliferasi sel-sel
epitel maupun sel stroma. (Purnomo, Basuki B. 2015)

4. Berkurangnya Kematian Sel Prostat
Program kematian sel (apoptosis) pada sel prostat adalah
mekanisme
kelenjar

fisiologik

prostat.

untuk

Pada

mempertahankan

apoptosis

terjadi

homeostasis

kondensasi

dan

fragmentasi sel yang selanjutnya sel-sel yang mengalami
apoptosis akan di fagositosis oleh sel-sel di sekitarnya kemudian
didegradasi oleh enzim lisosom. (Purnomo, Basuki B. 2015)
Pada jaringan normal, terdapat keseimbangan antara laju
proliferasi sel dengan kematian sel. Pada saat terjadi pertumbuhan
prostat sampai pada prostat dewasa, penambahan jumlah sel-sel
prostat baru dengan yang mati dalam keadaan seimbang.
Berkurangnya jumlah sel-sel prostat yang mengalami apoptosis
menyebabkan jumlah sel-sel prostat secara keseluruhan menjadi
meningkat sehingga menyebabkan pertambahan masa prostat.
(Purnomo, Basuki B. 2015)
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Sampai sekarang belum dapat diterangkan secara pasti
faktor-faktor yang menghambat proses apoptosis. Diduga hormon
androgen berperan dalam menghambat proses kematian sel karena
setelah dilakukan kastrasi, terjadi peningkatan aktivitas kematian
sel kelenjar prostat. Estrogen diduga mampu memperpanjang usia
sel-sel prostat, sedangkan faktor pertumbuhan TGF-β berperan
dalam proses apoptosis.( Purnomo, Basuki B. 2015)

5. Teori Sel Stem
Untuk mengganti sel-sel yang telah mengalami apoptosis,
selalu dibentuk sel-sel baru. Di dalam kelenjar prostat dikenal
suatu sel stem, yaitu sel yang mempunyai kemampuan
berproliferasi sangat

ekstensif. Kehidupan sel ini sangat

tergantung pada keberadaan hormon androgen, sehingga jika
hormon ini kadarnya menurun seperti yang terjadi pada kastrasi,
menyebabkan terjadinya apoptosis. Terjadinya proliferasi sel-sel
pada BPH dipostulasikan sebagai ketidaktepatnya aktivitas sel
stem sehingga terjadi produksi yang berlebihan sel stroma maupun
sel epitel.( Purnomo, Basuki B. 2015)

2.2.4 Patofisiologi
Pembesaran prostat menyebabkan penyempitan lumen uretra
prostatika dan menghambat aliran urin. Keadaan ini menyebabkan
19

peningkatan tekanan intravesikal. Untuk dapar mengeluarkan urin,
buli-buli harus berkontraksi lebih kuat guna melawan tahanan itu.
Kontraksi yang terus menerus ini menyebabkan perubahan anatomic
buli-buli berupa hipertrofi otot detrusor, trabekulasi, terbentuknya
selula, sakula, dan divertikel buli-buli. Perubahan struktur pada bulibuli tersebut, oleh pasien dirasakan sebagai keluhan pada saluran
kemih sebelah bawah atau lower urinary tract symptoms (LUTS) yang
dahulu dikenal dengan gejala prostatismus.( Purnomo, Basuki B. 2015)
Tekanan intravesikal yang tinggi diteruskan keseluruh bagian
buli-buli tidak terkecuali pada kedua muara ureter. Tekanan pada
kedua muara ureter ini dapat menimbulkan aliran balik urin dari bulibuli ke ureter atau terjadi refluks vesiko-ureter. Keadaan ini jika
berlangsung terus akan mengakibatkan hidroureter, hidronefrosis,
bahkan akhirnya dapat jatuh kedalam gagal ginjal. (Kahan Scott, et
all.2011)
Obstruksi yang diakibatkan oleh pembesaran prostat jinak tidak hanya
disebabkan oleh adanya massa prostat yang menyumbat uretra
posterior, tetapi juga disebabkan oleh tonus otot polos yang ada 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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Gambar 2.6 Bagan pengaruh pembesaran prostat pada saluran kemih
(Purnomo, Basuki B. 2015)

Pembesaran prostat
Penyempitan lumen uretra posterior
Peningkatan tekanan intravesikal

Buli-buli

Ginjal dan Ureter

Hipertrofi otot detrusor

Refluks vesiko-ureter

Trabekulasi

Hidroureter

Selula

Hidronefrosis

Divertikel buli-buli

Pionefrosis
Gagal ginjal

Pada BPE terjadi rasio peningkatan komponen stroma terhadap
epitel. Kalau pada prostat normal rasio stroma dibanding dengan epitel
adalah 2:1, pada BPE, rasionya meningkat menjadi 4:1, hal ini
menyebabkan pada BPE terjadi peningkatan tonus otot polos prostat
dibandingkan dengan prostat normal. Dalam hal ini massa prostat yang
menyebabkan obstruksi komponen statik sedangkan tonus otot polos
yang merupakan komponen dinamik sebagai penyebab obstruksi
prostat. (Purnomo, Basuki B. 2015)
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2.2.5 Manifestasi Klinis
Pada umumnya, pasien BPE datang dengan gejala-gejala traktus
urinarius bawah (lower urinary tract symptoms-LUTS) yang terdiri
dari gejala obstruksi dan iritasi (Tanto, Chris, et al. 2014)
1. Gejala obstruksi


Miksi terputus



Hesitancy , saat miksi pasien harus menunggu
sebelum urin keluar



Harus mengedan saat mulai miksi



Berkurangnya kekuatan dan pancaran urin



Sensasi tidak selesai berkemih



Miksi ganda (berkemih untuk kedua kalinya dalam
waktu < 2 jam setelah miksi sebelumnya)



Menetes pada akhir miksi

2. Gejala iritasi


Frekuensi: sering miksi



Urgensi: rasa tidak dapat menahan lagi saat ingin
miski



Nokturia: terbangun saat malam hari untuk miksi



Inkontinensia: urin keluar diluar kehendak
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2.2.6 Diagnosis
1. Gambaran Klinis
Obstruksi prostat dapat menimbulkan keluhan pada saluran kemih
maupun keluhan diluar saluran kemih (Purnomo, Basuki B. 2015)


Keluhan pada saluran kemih bagian bawah
Keluhan pada saluran kemih sebelah bawah (LUTS)
terdiri atas gejala voiding, storage, dan pasca miksi. Untuk
menilai tingkat keparahan dari keluhan pada saluran kemih
sebelah bawah, beberapa ahli/organisasi urologi membuat
sistem skoring yang secara subyektif dapat diisi dan dihitung
sendri oleh pasien. Sistem skoring yang dianjurkan oleh
Organisasi

Kesehatan

Dunia

(WHO)

adalah

Skor

Internasional Gejala Prostat atau I-PSS (International
Prostatic Symptoms Score). (Purnomo, Basuki B. 2015)
Sistem skoring I-PSS terdiri atas tujuh pertanyaan yang
berhubungan dengan keluhan miksi (LUTS) dan satu
pertanyaan yang berhubungan dengan kualitas hidup pasien.
Setiap pertanyaan yang berhubungan dengan keluhan miksi
diberi dari 0 sampai dengan 5, sedangkan keluhan yang
menyangkut kualitas hidup pasien diberi nilai dari 1 hingga 7.
Dari skor I-PSS itu dapat dikelompokkan gejala LUTS dalam
3 derajat, yaitu (1) ringan: skor 0-7, (2) sedang: skor 8-19, dan
(3) berat: skor 20-35.( Purnomo, Basuki B. 2015)
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Gambar 2.7 Skor Internasional Gejala Prostat (I-PSS). (Purnomo, Basuki B.
2015)

SKOR INTERNASIONAL GEJALA PROSTAT (I-PSS)
Untuk pertanyaan nomor 1 hingga 6, jawaban dapat diberikan skor sebagai berikut:
0= tidak pernah
3= kurang lebih separuh dari kejadian
1= kurang dari sekali dari 5 kejadian
4= lebih dari separuh kejadian
2= kurang dari separuh kejadian
5= hampir selalu
Dalam satu bulan terakhir ini, berapa seringkah anda:
1. Merasakan masih terdapat sisa urin sehabis kencing?
(Incomplete Emptying)
2. Harus kencing lagi padahal belum ada setengah jam yang lalu
anda baru saja kencing? (Frequency)
3. Harus berhenti pada saat kencing dan segera mulai kencing lagi
dan hal ini dilakukan berkali-kali? (Intermittency)
4. Tidak dapat menahan keinginan untuk kencing? (Urgency)
5. Merasakan pancaran urin yang lemah? (Weak Stream)
6. Harus mengejan dalam memulai kencing? (Straining)
Untuk pertanyaan nomor 7, jawablah dengan skor seperti dibawah ini:
0= tidak pernah
3= tiga kali
1= satu kali
4= empat kali
2= dua kali
5= lima kali
7. Dalam satu bulan terakhir ini, berapa kali anda terbangun dari
tidur malam untuk kencing? (Nocturia)
TOTAL SKOR(S) =
Pertanyaan nomor 8 adalah mengenai kualitas hidup sehubungan dengan gejala
diatas, jawablah dengan:
1= sangat senang
4= campuran antara puas dan tidak puas
6= tidak bahagia
2= senang
5= sangat tidak puas
7= buruk sekali
3= puas
1. Seandainya anda harus menghabiskan sisa hidup dengan fungsi
kencing seperti ini, bagaimana perasaan anda? (QoL)
Kesimpulan : S___ , L ___ , Q ___ , R ___ , V ___
(S: skor I-PSS, L: kualitas hidup, Q: pancaran urin dalam ml/detik, R: sisa urin, v:
volume prostat)
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Timbulnya

gejala

LUTS

merupakan

manifestasi

kompensasi otot buli-buli untuk mengeluarkan urin. Pada
suatu saat, otot buli-buli mengalami kepayahan (fatique)
sehingga jatuh kedalam fase dekompensasi yang diwujudkan
dalam bentuk retensi urin akut. (Purnomo, Basuki B. 2015)
Faktor pencetus

Kompensasi

Dekompensasi

(LUTS)

Retensi urin
Inkontinensia paradoksa

Timbulnya dekompensasi buli-buli biasanya didahului
oleh beberapa faktor pencetus, antara lain: (1) volume bulibuli tiba-tiba terisi penuh, yaitu pada cuaca dingin, menahan
kencing terlalu lama, mengkonsumsi obat-obatan atau
minuman yang mengandung diuretikum (alkohol,kopi), dan
minum air dalam jumlah yang berlebihan, (2) massa prostat
tiba-tiba membesar, yaitu setelah melakukan aktivitas seksual
atau mengalami infeksi prostat akut, dan (3) setelah
mengkonsumsi obat-obatan yang dapat menurunkan kontraksi
otot detrusor atau yang dapat mempersempit leher buli-buli,
antara lain: golongan antikolinergik atau adrenergik alfa.
(Purnomo, Basuki B. 2015)
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Gejala pada saluran kemih bagian atas
Keluhan akibat penyulit pembesaran prostat pada
saluran kemih bagian atas berupa gejala obstruksi antara lain
nyeri pinggang, benjolan dipinggang (yang merupakan tanda
dari hidronefrosis), atau demam yang merupakan tanda
infeksi atau urosepsis (Purnomo, Basuki B. 2015)



Gejala diluar saluran kemih
Tidak jarang pasien berobat kedokter karena mengeluh
adanya hernia inguinalis atau hemoroid. Timbulnya kedua
penyakit ini karena sering mengejan pada saat miksi sehingga
mengakibatkan

peningkatan

tekanan

intra-abdominal.

(Purnomo, Basuki B. 2015)
Pada pemeriksaan fisis mungkin didapatkan buli-buli
yang terisi penuh dan teraba massa kistus didaerah supra
simfisis akibat retensi urin. Kadang-kadang didapatkan urin
yang selalu menetes tanpa disadari oleh pasien yaitu
merupakan pertanda dari inkontinensia paradoksa. Pada colok
dubur diperhatikan: (1) tonus sfingter ani/ refleks bulbokavernosus untuk menyingkirkan adanya kelainan buli-buli
neurogenik, (2) mukosa rectum, dan (3) keadaan prostat,
antara lain: kemungkinan adanya nodul, krepitasi, konsistensi
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prostat, simetris antar lobus dan batas prostat. (Purnomo,
Basuki B. 2015)

2. Pemeriksaan Fisis
Colok dubur merupakan pemeriksaan yang sangat penting
pada kasus BPE. Pelaporan yang dilakukan adalah adanya
pembesaran prostat, konsistensinya, dan ada/tidaknya nodul.
Selain itu, dapat dilakukan pemeriksaan region suprapubik untuk
menilai distensi vesika dan fungsi neuromuscular ekstremitas
bawah. (Tanto, Chris, et al. 2014)
Colok dubur pada pembesaran prostat benigna menunjukkan
konsistensi prostat kenyal seperti meraba ujung hidung, lobus
kanan dan kiri simetris, dan tidak didapatkan nodul. Sedangkan
pada karsinoma prostat, konsistensi prostat keras/teraba nodul, dan
mungkin diantara lobus prostat tidak simetris. (Skinder Danielle,
et al. 2016)

3. Laboratorium
Sedimen urin diperiksa untuk mencarik kemungkinan
adanya proses infeksi atau inflamasi pada saluran kemih.
Pemeriksaan kultur urin berguna dalam mencari jenis kuman yang
menyebabkan infeksi dan sekaligus menentukan sensitifitas
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kuman terhadap beberapa antimikroba yang diujikan.( Purnomo,
Basuki B. 2015)
Faal ginjal diperiksa untuk mencari kemungkinan adanya
penyakit yang mengenai saluran kemih bagian atas, sedangkan
gula darah dimaksudkan untuk mencari kemungkinan adanya
penyakit diabetes mellitus yang dapat menimbulkan kelainan
persarafan pada buli-buli (buli-buli neurogenik). Jika dicurigai
adanya keganasan prostat perlu diperiksa kadar penanda tumor
prostat specific antigen (PSA) . (Purnomo, Basuki B. 2015)

4. Pencitraan


Foto polos abdomen, berguna untuk mencari adanya batu
opak disaluran kemih, adanya batu/kalkulosa prostat dan
kadangkala dapat menunjukkan bayangan buli-buli yang
penuh terisi urin, yang merupakan tanda dari suatu retensi
urin. (Purnomo, Basuki B. 2015)



Pemeriksaan

IVU

dapat

menerangkan

kemungkinan

adanya : (1) kelainan pada ginjal maupun ureter berupa
hidroureter atau hidronefrosis, (2) memperkirakan besarnya
kelenjar prostat yang ditunjukan oleh adanya indentasi
prostat yaitu pendesakan buli-buli oleh kelenjar prostat
sehingga terlihat dasar buli-buli dari gambaran sistogram
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tidak terisi kontras atau ureter disebelah distal yang
berbentuk seperti mata kail atau hooked fish, dan (3)
penyulit yang terjadi pada buli-buli, yaitu adanya
trabekulasi, divertikel, atau sakulasi buli-buli. Pemeriksaan
IVU ini sekarang tidak direkomendasikan pada BPE.
(Purnomo, Basuki B. 2015)


Pemeriksaan

ultrasonografi

dilakukan

melalui

trans

abdominal (trans abdominal ultrasonography / TAUS) dan
trans rectal (trans rectal ultrasonography / TRUS). Dari
TAUS diharapkan mendapatkan informasi mengenai (1)
perkiraan volume (besar) prostat, (2) panjang prostitusi
prostat ke buli-buli atau intra prostatic protrution (IPP) ,
(3) mungkin didapatkan kelainan pada buli-buli (massa,
batu, atau bekuan darah), (4) menghitung sisa (residu) urin
pasca miksi, atau (5) hidronefrosis atau kerusakan ginjal
akibat obstruksi prostat. Pada pemeriksaan TRUS dicari
kemungkinan adanya fokus keganasan prostat berupa area
hipoekoik dan kemudian sebagai penunjuk (guidance)
dalam melakukan biopsi prostat.( Purnomo, Basuki B.
2015)
Umumnya,

metode pengukuran volume prostat dengan

transrektal lebih bagus , namun penggunaannya masih
kurang

nyaman
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jika

dibandingkan

dengan

USG

transabdominal. (Awad, et al. 2015) . USG transabdominal
lebih mudah dilakukan, memberikan hasil pengukuran
yang andal mengenai prostat serta ekstensi intravesika nya,
volume residu urin, juga memungkinkan penilaian simultan
kandung kemih dan saluran kemih bagian atas. Untuk
interpretasi nya Grade I yaitu 21-30 cc, Grade II 31-50 cc ,
Grade III 51-80 cc dan Grade IV >80 cc. (NG, Basawaraj,
et al. 2015)

Gambar 2.8 . USG Transabdominal (Hoo , NG Tent, et al)

Perhitungan

volume

prostat

menggunakan

formula

ellipsoid , yaitu V= αxβxγxπ/6 , dimana α adalah diameter
transversal, β adalah diameter anterior-posterior, γ adalah
diameter longitudinal , dan π/6 adalah 0,52. (L Udeh, et al..
2012)
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IPP diukur dari ujung tonjolan (protrusi) prostat di dalam
buli-buli hingga dasar (basis) sirkumferensi buli-buli.
Derajat 1 besarnya 1,5 mm, derajat 2 besarnya 5-10 mm,
dan derajat 3 besarnya 10 mm. Besarnya IPP berhubungan
dengan derajat obstruksi pada leher buli-buli (BOO),
jumlah urin sisa pasca miksi, dan volume prostat. Artinya
adalah

pasien

dengan

derajat

IPP

rendah,

tidak

menunjukkan urin residu yang bermakna (<100 ml), dan
tidak menunjukkan keluhan yang nyata, sehingga tidak
memerlukan terapi atau pembedahan. Sebaliknya pada
pasien yang menunjukkan IPP derajat tinggi terbukti
mempunyai urin sisa > 100 ml dengan keluhan yang
bermakna dan pasien seperti ini membutuhkan terapi yang
lebih agresif. (Purnomo, Basuki B. 2015)

5. Pemeriksaan Lain


Kateterisasi , pemeriksaan derajat obstruksi prostat dapat
diperkirakan dengan cara mengukur residual urin yang
merupakan jumlah sisa urin setelah miksi. Namun cara
kateterisasi setelah miksi sudah mulai ditinggalkan karena
menimbulkan nyeri dan cedera uretra atau infeksi.
(Purnomo, Basuki B. 2015)
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 Uroflometri , menghitung pancaran urin atau flow rate
yaitu dengan cara menghitung jumlah urin dibagi dengan
lamanya

miksi

menyajikan

berlangsung

gambaran

grafik

(ml/detik),
pancaran

uroflometri
urin.

Dari

uroflometri dapat diketahui lama proses miksi, laju
pancaran, waktu
pancaran

yang dibutuhkan untuk

maksimum,

rerata

pancaran,

mencapai
pancaran

maksimum, dan volume urin yang dikemihkan. (Purnomo,
Basuki B. 2015)

2.2.7 Penatalaksanaan
Tidak semua pasien hyperplasia prostat perlu menjalani
tindakan medik. Kadang-kadang mereka yang mengeluh LUTS ringan
dapat sembuh dengan sendiri tanpa mendapatkan terapi apapun atau
hanya dengan nasehat dan konsultasi saja. Namun diantara mereka
akhirnya ada yang membutuhkan terapi medikamentosa atau tindakan
medic yang lain karena keluhannya semakin parah. (Purnomo, Basuki
B. 2015)
Tujuan terapi pada pasien pembesaran prostat adalah : (1)
memperbaiki keluhan miksi, (2) meningkatkan kualitas hidup, (3)
mengurangi obstruksi intravesika, (4) mengembalikan fungsi ginjal
jika terjadi gagal ginjal, (5) mengurangi volume residu urin setelah
miksi, dan (6) mencegah progresifitas penyakit. Hal ini dapat dicapai
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dengan cara medikamentosa, pembedahan atau tindakan endourologi
yang kurang invasif. (Purnomo, Basuki B. 2015)
BPE adalah penyakit yang progresifitas, artinya semakin
bertambah usia, 1) volume prostat semakin bertambah, 2)laju pancaran
urin semakin menurun, 3) keluhan yang berhubungan dengan miksi
semakin bertambah, dan 4) penyulit yang terjadi semakin banyak
diantaranya adalah retensi urin sehingga dibutuhkan tindakan
pembedahan. Salah satu marker untuk meramalkan progresifitas
prostat adalah serum PSA. Semakin tinggi nilai PSA (setelah
disingkirkan tidak ada kanker prostat), semakin besar kemungkinan
BPE menimbulkan masalah. (Purnomo, Basuki B. 2015)



Watchful waiting
Pilihan terapi ini ditujukan untuk pasien BPE dengan skor
IPSS kurang dari 8, yaitu keluhan ringan yang tidak mengganggu
aktivitas sehari-hari. Ini termasuk follow up tahunan terhadap
history dan pemeriksaan berkala untuk mengevaluasi progresivitas
penyakit dan evaluasi pengobatan yang akan diberikan. Selama
periode ini, modifikasi perilaku diperlukan , pasien perlu
dijelaskan mengenai hal-hal yang dapat memperparah BPE nya.
Seperti : 1) hindari mengkonsumsi alcohol dan kopi di malam hari
, 2) hindari antihistamin, 3) batasi obat-obat influenza seperti
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fenilpropanolamin , 4)kurangi makanan pedas dan asin , dan 5)
jangan tahan kencing terlalu lama. (Skinder Danielle, et al. 2016)



Medikamentosa
a. Alfa adrenergic blocker
Obat

ini

bekerja

dengan

menghambat

reseptor

adrenergic, menyebabkan otot polos prostat dan kandung
kemih relaksasi, sehingga dapat mengurangi konstriksi uretra
dan peningkatan aliran urin untuk mengurangi gejala obstruksi
dari pembesaran prostat. (Skinder Danielle, et al. 2016)
Ditemukannya obat penghambat adrenergic-α1 dapat
mengurangi penyulit sistemik yang diakibatkan oleh efek
hambatan pada α2 dari fenoksibenzamin. Beberapa golongan
obat penghambat adrenergic- α1 adalah prazosin yang diberikan
dua kali sehari, kemudian menyusul terasozin, afluzosin, dan
doksazosin yang diberikan sekali sehari. Akhir-akhir ini telah
ditemukan golongan penghambat adrenergic-α1A , yaitu
tamsulosin yang sangat selektif terhadap otot polos prostat.
Dilaporkan bahwa obat ini mampu memperbaiki pancaran
miksi tanpa menimbulkan efek terhadap tekanan

darah

maupun denyut jantung. (Purnomo, Basuki B. 2015)
Efek samping yang paling sering dilaporkan dengan
terapi alfa-blocker adalah sakit kepala, pusing, postural
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Hipotensi, asthenia, kantuk, hidung tersumbat dan ejakulasi
retrograde. Secara umum, tingkat efek samping tamsulosin dan
alfuzosin setara dengan plasebo (4-10%). Efek samping
hipotensi ortostatik akibat tamsulosin lebih kurang daripada
alfuzosin. (Rosette, J de la, et al. 2002)
b. Penghambat 5 α-reduktase (5 Alfa Reduktase Inhibitor/ 5 ARI)
Obat

ini

bekerja

dengan

cara

menghambat

pembentukan dihidrotestosteron (DHT) dari testosteron yang
dikatalis oleh enzim 5α-reduktase di dalam sel prostat.
Menurunnya kadar DHT menyebabkan sintesis protein dan
replikasi sel prostat menurun. Preparat yang tersedia mulamula adalah finasteride, yang menghambat 5α-reduktase
tipe 2. Dilaporkan bahwa pemberian obat ini 5mg sehari
yang

diberikan

sekali

setelah

enam

bulan mampu

menyebabkan penurunan prostat hingga 28%. Hal ini
memperbaiki keluhan miksi dan pancaran miksi. Saat ini
telah tersedia preparat yang menghambat enzim 5α-reduktase
tipe 1 dan tipe 2 (dual inhibitor), yaitu Duodart (Purnomo,
Basuki B. 2015)
c. Terapi kombinasi
Kombinasi antara Alpha blocker dan 5 ARI. Jika
pembesaran kelenjar prostat > 40 g dan peningkatan PSA ≥
1,4 mg / mL (1,4 mc / L), kombinasi alpha-blocker dan 535

alpha reductase inhibitor (5-ARIs) (kombinasi terapi) adalah
pengobatan yang tepat dan efektif untuk pasien dengan LUTS
yang terkait pembesaran prostat yang dapat dibuktikan
berdasarkan pengukuran volume, antigen spesifik prostat
(PSA) sebagai proxy untuk volume, dan / atau pembesaran
pada pemeriksaan rektal digital (DRE). (Rashdan, Enam, et al.
2014)
d. Fitofarmaka
Beberapa ekstrak tumbuh-tumbuhan tertentu dapat
dipakai untuk memperbaiki gejala akibat obstruksi prostat
(Dhingra, Neelima, et al. 2011), tetapi data farmakologis
tentang kandungan zat aktif yang mendukung mekanisme
kerja obat fitofarma sampai saat ini belum diketahui pasti.
Kemungkinan

fitofarma

bekerja sebagai:

antiestrogen,

antiandrogen, menurunkan kadar Sex Hormone Binding
Globulin (SHBG), Inhibit Basic Fibroblast Growth Factor
(BFGF)

dan Epidermal

mengacaukan

metabolisme

antiinflamasi, menurunkan
memperkecil

volume

Growth
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Factor

prostaglandin,

outflow

prostat. Diantara

(EGF),
efek

resistance, dan
fitoterapi

yang

banyak dipasarkan adalah Pygeum africanum, Serenoa
repens,

Hypoxis rooperi, Radix urtica dan masih banyak

lainnya (Purnomo, Basuki B. 2015)
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Intervensi
Penyelesaian masalah pasien BPH jangka panjang
yang

paling

baik saat ini adalah pembedahan, karena

pemberian obat-obatan atau terapi non-invasif
membutuhkan

jangka

waktu

yang

sangat

lainnya

lama untuk

melihat hasil terapi (Purnomo, Basuki B. 2015).
Desobstruksi kelenjar prostat akan menyembuhkan
gejala obstruksi dan miksi yang tidak lampias. Hal ini dapat
dikerjakan dengan cara operasi TURP, atau Insisi Prostat
Transurehtra

(TUIP

direkomendasikan
menunjukkan

pada

perbaikan

mengalami retensi urin,

atau
pasien
setelah
infeksi

BNI).
BPH
terapi

Pembedahan
yang

tidak

medikamentosa,

saluran kemih berulang,

hematuria, gagal ginjal, dan timbulnya batu saluran kemih
atau penyulit

lain akibat obstruksi saluran kemih bagian

bawah (Purnomo, Basuki B. 2015).

a. Pembedahan terbuka
Prostatektomi terbuka adalah tindakan yang paling tua
yang masih banyak dikerjakan saat ini,paling invasive, dan
paling efisien sebagai terapi BPE. Prostatektomi terbuka
dapat dilakukan melalui pendekatan suprubik transvesikal
(Freyer), atau retropubik infravesikal (Milin). Prostatektomi
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terbuka dianjurkan untuk prostat yang sangat besar (>100
gram). (Purnomo, Basuki B. 2015)
Penyulit yang dapat terjadi setelah prostatektomi
terbuka adalah : 1) inkontinensia urin (3%), impotensia (510%), ejakulasi retrograde (60-80%), dan kontraktur leher
buli-buli (3-5%). Dibandingkan dengan TURP dan BNI,
penyulit yang terjadi berupa striktur uretra dan ejakulasi
retrograde banyak dijumpai pada prostatektomi terbuka.
Perbaikan gejala klinis sebanyak 85-100% dan angka
mortalitas sebanyak 25%. (Purnomo, Basuki B. 2015)
b. Transurethra Resection of Prostate
Reseksi kelenjar prostat dilakukan transuretra dengan
mempergunakan cairan irigasi (pembilas) agar daerah yang
akan direseksi tetap terang dan tidak tertutup oleh darah.
Cairan yang dipergunakan adalah larutan non ionic , yang
dimaksudkan agar tidak terjadi hantaran listrik pada saat
operasi. Cairan yang sering dipakai dan harganya cukup
murah yaitu H2O steril (aquades). (Purnomo, Basuki B.
2015)
Menurut The European Association of Urology
Guidelines 2009, TURP adalah pengobatan pilihan untuk
prostat, namun memiliki angka morbiditas pasca operasi
yang signifikan. TURP dapat mengakibatkan komplikasi
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seperti perdarahan pascaoperasi, striktur uretra, inkontinensia
urin, ejakulasi retrograde, dan sindrom TURP. Komplikasi
yang menyebabkan perdarahan membutuhkan

transfusi

darah sesegera mungkin (Rosette, J de la, et al. 2002).
c. Elektrovaporasi prostat
Cara ini sama dengan TURP, hanya saja teknik yang
dilakukan memakai roller ball yang spesifik dan dengan
mesin diatermi yang cukup kuat, sehingga mampu membuat
vaporisasi kelenjar prostat. Teknik ini cukup aman, tidak
banyak menimbulkan perdarahan pada saat operasi, dan
masa rawat inap di rumah sakit lebih singkat. Namun teknik
ini hanya diperuntukkan pada prostat yang tidak terlalu
besar (<50 gram) dan membutuhkan waktu operasi yang
lebih lama (Purnomo, Basuki B. 2015).
d. Laser prostatektomi
Energi laser mulai dipakai sebagai terapi BPE sejak
tahun

1986, yang

dari

tahun

ke

tahun mengalami

penyempurnaan. Terdapat 4 jenis energi yang dipakai,
yaitu: Nd:YAG, Holmium:YAG, KTP:YAG, dan diode
yang dapat dipancarkan melaui bare fibre, right angle
fibre, atau interstitial fibre. Kelenjar protat pada suhu
60−65 C akan mengalami koagulasi dan pada suhu yang
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lebih dari 100°C akan mengalami evaporasi (Purnomo,
Basuki B. 2015).
Jika dibandingkan dengan pembedahan, pemakaian
Laser ternyata lebih sedikit menimbulkan komplikasi,
dapat

dikerjakan

secara poliklinis, penyembuhan

lebih

cepat, dan dengan hasil yang kurang lebih sama. Sayangnya
terapi ini membutuhkan terapi ulang sebesar 2%
tahun.

Kekurangannya

jaringan

untuk

adalah

pemeriksaan

tidak

dapat

patologi

setiap

diperoleh

(kecuali

pada

Ho:YAG), sering banyak menimbulkan disuria pasca-bedah
yang dapat berlangsung sampai 2 bulan, tidak langsung
dapat miksi spontan setelah operasi, dan peak flow rate
yang lebih rendah dari pada pasca TURP (Purnomo,
Basuki B. 2015).
e. Transurethral Needle Ablation of Prostate (TUNA)
Teknik ini memakai energi dari frekuensi radio yang
menimbulkan panas sampai mencapai 100°C, sehingga
menyebabkan nekrosis jaringan prostat. Sistem ini terdiri
atas kateter TUNA yang dihubungkan dengan generator
yang dapat membangkitkan energi pada frekuensi radio 490
kHz. Kateter dimasukkan ke dalam uretra melalui sistoskopi
dengan pemberian

anestesi

topikal

xylocaine sehingga

jarum yang terletak pada ujung kateter terletak pada
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kelenjar prostat. Pasien sering kali masih mengeluh
hematuria, disuria,

kadang-kadang

retensi

urin,

dan

epididimo-orkitis (Mcvary, T., Kevin, et al. 2010).

Tabel 2.1 Terapi BPE (Mochtar, A , Chaidir, et al. 2015)

2.2.8 Komplikasi
Retensi

urin

berulang

adalah

komplikasi

umum

BPE. Pria dengan risiko lebih tinggi untuk retensi urin adalah mereka
dengan tingkat PSA di atas 1,6 ng / mL atau volume prostat di atas
31 mL. Komplikasi lainnya meliputi calculi kandung kemih sebagai
hasil stasis urin dan ISK meningkat , dapat terjadi hematuria
makroskopik dan gagal ginjal serta kanker prostat. Pasien juga bisa
mengalami disfungsi seksual sebagai efek dari intervensi farmakologis
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atau bedah. Disfungsi ereksi telah dilaporkan pada pasien yang
memakai 5-alfa-reduktase Inhibitor, dan pria yang memakai obat alfaAntagonis adrenergik mengalami disfungsi ejakulasi. Disfungsi
ejakulasi

juga

merupakan

komplikasi

pada

80%

pria yang menjalani operasi terbuka dan 65% sampai 80% pria
yang menjalani TURP. (Skinder Danielle, et al. 2016)

42

BAB 3
KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEP , DEFINISI OPERASIONAL
DAN HIPOTESIS PENELITIAN
3.1 Kerangka Teori
Usia
Interaksi
stroma-epitel

Dihidrotestosteron

Ketidakseimbangan
estrogen-testosteron

Berkurangnya
kematian sel
(apoptosis)

Stem sel

Pembesaran prostat
Volume prostat
Penyempitan lumen uretra

Retensi urin

Kontraksi
tidak adekuat

Hambat aliran urin
Peningkatan tekanan
intravesika

Refluks urin
hidroureter

Perubahan anatomic

Kompensasi buli-buli

hidronefrosis

Kondisi lain :
LUTS

Penurunan fungsi ginjal

-ISK
-Striktur uretra

Mild

Watchful
waiting

Moderate
α-adrenergic blocker atau
5α- reduktase Inhibitor
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Severe

-Neurogenik bladder
-Kanker prostat

Operasi

3.2 Kerangka Konsep

Volume Prostat

LUTS






ISK
Neurogenic Bladder
Striktur Uretra
Kanker Prostat

=

Variabel Bebas

=

Variabel Terikat

=

Variabel Perancu

3.3 Definisi Operasional
a

Penderita Pembesaran Prostat Jinak


Definisi
Pembesaran prostat jinak merupakan suatu kelainan prostat
yang mengakibatkan terganggunya aliran urin sehingga menimbulkan
gangguan miksi ditandai dengan keluhan LUTS dan pada pemeriksaan
didapatkan prostat yang membesar. (Purnomo, Basuki B. 2015)
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Sumber Data
Diperoleh dari jumlah pasien yang datang di poli bedah
Urologi RS Pendidikan Unhas Makassar pada bulan Oktober 2017
yang pada data rekam medis pasien terdiagnosis pembesaran prostat
jinak.

b Volume Prostat


Definisi
Volume prostat adalah besarnya prostat yang diukur melalui
ukuran prostat pada USG transabdominal.



Sumber Data
Mencatat variabel hasil volume prostat melalui hasil penunjang
USG transabdominal yang ada di rekam medis penderita pembesaran
prostat jinak di RS Pendidikan Unhas Makassar pada bulan Oktober
2017.



Interpretasi
Grade I

:

21-30 cc

Grade II

:

31-50 cc

Grade III

:

51-80 cc

Grade IV

:

>80 cc
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c

Lower Urinato Tract Symptoms (LUTS)


Definisi
LUTS merupakan keluhan

pada

saluran

kemih

bagian

bawah, yang terdiri dari gejala obstruksi dan gejala iritatif.


Sumber Data
Keluhan LUTS yang diperoleh berdasarkan penilaian Skor
Internasional Gejala Prostat atau International Prostatic Symptom
Score (IPSS) dengan metode wawancara pasien pembesaran prostat
jinak di RS Pendidikan Unhas Makassar pada bulan Oktober 2017.



Interpretasi
Sistem

penilaian

yang

dianjurkan

oleh

Organisasi

Kesehatan Dunia (WHO) adalah Skor Internasional Gejala Prostat
atau International Prostatic Symptom Score (IPSS), yaitu:
Nilai 0-7

:

Derajat ringan

Nilai 8-19

:

Derajat sedang

Nilai 20-35

:

Derajat berat

g. ISK


Definisi
ISK merupakan keluhan yang dirasakan pasien berupa infeksi
pada saluran kemih oleh karena adanya mikroorganisme dalam urin
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(lebih dari 105 colony forming unit per ml pada pengambilan contoh
urin porsi tengah, sedangkan pada pengambilan contoh urin melalui
aspirasi suprapubik dikatakan bakteriuria bermakna jika didapatkan >
103 colony forming unit), sehingga menimbulkan gejala gangguan
berkemih disertai demam. (Purnomo, Basuki B. 2015)


Sumber Data
Keluhan ISK yang diperoleh pada rekam medis pasien
pembesaran prostat jinak di RS Pendidikan Unhas Makassar pada
bulan Oktober 2017.

h. Neurogenic Bladder


Definisi
Neurogenic Bladder merupakan kelainan fungsi kandung
kemih akibat gangguan sistem saraf sehingga menimbulkan gangguan
saat berkemih.



Sumber Data
Diagnosa neurogenic bladder yang diperoleh pada rekam
medis pasien pembesaran prostat jinak di RS Pendidikan Unhas
Makassar pada bulan Oktober 2017.
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i. Striktur Uretra


Definisi
Striktur uretra merupakan penyempitan lumen uretra karena
fibrosis pada dindingnya yang dapat menimbulkan gejala obstruksi dan
iritasi pada saluran kemih penderita. Striktur ini dapat dijumpai pada
pemeriksaan uretrografi untuk melihat letak penyempitan dan besarnya
penyempitan uretra. (Purnomo, Basuki B. 2015)



Sumber Data
Diagnosa striktur uretra yang diperoleh pada rekam medis
pasien pembesaran prostat jinak di RS Pendidikan Unhas Makassar
pada bulan Oktober 2017.

j. Kanker Prostat


Definisi
Kanker prostat merupakan bentuk keganasan dari prostat yang
pada pemeriksaan colok dubur ditemukan nodul keras pada prostat
atau secara kebetulan ditemukan adanya peningkatan kadar penanda
tumor PSA (prostate specific antigens) pada saat pemeriksaan
laboratorium. Pasien akan mengeluh gangguan saluran kemih berupa
kesulitan miksi, nyeri kencing, atau hematuria. (Purnomo, Basuki B.
2015)
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Sumber Data
Diagnosis kanker prostat yang diperoleh pada rekam medis
pasien pembesaran prostat jinak di RS Pendidikan Unhas Makassar
pada bulan Oktober 2017.

3.4

Hipotesis
3.4.1

Hipotesis Nol (H0)
Tidak ada hubungan antara volume prostat dengan Lower
Urinato Tract Symptoms (LUTS) pada penderita pembesaran prostat
jinak di RS Pendidikan Unhas Makassar pada bulan Oktober tahun
2017.

3.4.2

Hipotesisi Alternatif (Ha)
Ada hubungan antara volume prostat dengan Lower Urinato
Tract Symptoms (LUTS) pada penderita pembesaran prostat jinak di
RS Pendidikan Unhas Makassar pada bulan Oktober tahun 2017.
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BAB 4
METODE PENELITIAN
4.1

Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini mencakup bidang Ilmu Kedokteran khususnya Ilmu
Urologi

4.2

Jenis dan Rancangan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan
menggunakan pendekatan cross sectional yaitu untuk menentukan hubungan
antara volume prostat dengan Lower Urinato Tract Symptoms ( LUTS ) pada
penderita pembesaran prostat jinak di RS Pendidikan Unhas Makassar pada
bulan Oktober tahun 2017

4.3

Tempat dan Waktu Penelitian
4.3.1

Tempat penelitian
Penelitian ini dilakukan di RS Pendidikan Unhas Makassar
dengan pertimbangan Rumah Sakit ini memiliki data administratif dan
fasilitas yang lengkap serta lokasinya mudah dijangkau.

4.3.2

Waktu penelitian
Waktu Penelitian Oktober-November 2017.

4.4

Populasi dan Sampel Penelitian
4.4.1

Populasi
4.4.1.1 Populasi Target
Populasi target dari penelitian ini adalah semua pasien
pembesaran prostat jinak
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4.4.1.2 Populasi Terjangkau
Populasi terjangkau dari penelitian ini adalah semua
pasien pembesaran prostat jinak di RS Pendidikan Unhas
Makassar pada bulan Oktober tahun 2017 yang memiliki rekam
medik dan memenuhi syarat untuk sampel penelitian.
4.4.2

Sampel
Sampel dari penelitian ini adalah semua pasien pembesaran
prostat jinak di RS Pendidikan Unhas Makassar pada bulan Oktober
tahun 2017 yang memenuhi kriteria inklusi dan eklusi untuk sampel
penelitian.

4.4.3

Teknik Sampling
Cara pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan
teknik Total Sampling.

4.5

Kriteria Seleksi
4.5.1

Kriteria Inklusi
a.

Pasien penderita pembesaran prostat jinak di RS Pendidikan
Unhas Makassar pada bulan Oktober tahun 2017 yang bersedia
menjadi sampel penelitian

b.

Pasien penyakit pembesaran prostat jinak di RS Pendidikan
Unhas Makassar pada bulan Oktober tahun 2017 dengan
keluhan Lower Urinato Tract Symptoms (LUTS)

c.

Pasien penyakit pembesaran prostat jinak di RS Pendidikan
Unhas Makassar pada bulan Oktober tahun 2017 yang telah
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melakukan pemeriksaan Transabdominal Ultrasonography
(TAUS)
4.5.2

Kriteria Eksklusi
a.

Pasien penyakit pembesaran prostat jinak yang tidak bersedia
menjadi sampel penelitian

b.

Pasien penyakit pembesaran prostat yang tidak mempunyai
rekam medik.

c.

Data dalam rekam medik tidak lengkap, terutama data
pemeriksaan TAUS terhadap prostat.

d.

Penderita yang sebelumnya telah mendapatkan tindakan
invasive untuk terapi hipertrofi prostat seperti transurethral
resection atau laser prostatectomy

e.

Penderita menderita karsinoma prostat

f.

Penderita menderita penyakit neuropathic bladder

g.

Penderita menderita striktur uretra

h.

Penderita

yang

telah

mendapatkan

pengobatan

dengan

antagonis adrenergic α1 reseptor dan 5 α reduktase inhibitor
4.6

Pengumpulan Data
4.6.1 Jenis Data Penelitian
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
primer berupa hasil wawancara langsung dengan pasien untuk menilai
keluhan gangguan berkemih atau dikenal dengan Lower Urinato Tract
Symptoms (LUTS) melalui skoring IPSS, dan data sekunder berupa
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data rekam medik pasien penderita pembesaran prostat jinak di RS
Pendidikan Unhas Makassar pada bulan Oktober tahun 2017 ,
utamanya untuk melihat volume prostat yang diukur melalui ukuran
prostat pada hasil USG transabdominal .
4.6.2 Instrumen Data
Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
ialah:
a. Sejumlah pertanyaan langsung yang digunakan untuk memperoleh
informasi dari pasien untuk mencari data yang berhubungan
dengan keluhan Low Urinato Tract Symptoms (LUTS) yang
dirasakan pasien penderita pembesaran prostat jinak di RS
Pendidikan Unhas Makassar pada bulan Oktober tahun 2017.
b. Tabel-tabel tertentu untuk merekam atau mencatat data yang
dibutuhkan dari rekam medik pasien penderita pembesaran prostat
jinak di RS Pendidikan Unhas Makassar pada bulan Oktober tahun
2017.
4.7

Manajemen Penelitian
4.7.1

Pengolahan dan Analisis Data
Analisis

data

dilakukan

dengan

menggunakan

bantuan

komputer memakai program Microsoft Office Word 2007 dan
Microsoft Office Excel 2007, serta software SPSS yang terdiri dari
analisis univariat dan bivariat. Analisis univariat untuk melihat
distribusi frekuensi data baik variabel bebas maupun terikat. Kemudian
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dilanjutkan dengan analisis bivariat, yaitu melakukan analisis statistik
dengan menggunakan uji Chi square pada taraf nyata 95% (p<0,05)
untuk mengetahui hubungan antara volume prostat dengan Lower
Urinato Tract Symptoms ( LUTS ) pada penderita pembesaran prostat
jinak RS Pendidikan Unhas Makassar pada bulan Oktober tahun 2017
4.7.2

Penyajian Data
Data yang telah diolah, disajikan dalam bentuk table distribusi
dan hubungan disertai penjelasan yang disusun dalam bentuk narasi
dan dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian.

4.8

Alur Penelitian
Persiapan
Perumusan
Masalah
Pengumpulan
Data

Wawancara

Observasi

Pengolahan Data

Analisa dan
Pembahasan
Kesimpulan dan
Saran
Selesai
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4.9

Etika Penelitian
a.

Menyertakan surat ke RS Pendidikan Unhas Makassar untuk
permintaan data rekam medik dan permohonan izin penelitian.

b.

Penelitian telah dilaksanakan setelah mendapatkan ethical clearance
dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas Kedokteran
Universitas Hasanuddin.

c.

Menjaga kerahasiaan identitas pribadi pasien yang terdapat pada data
rekam medik, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

d.

Subjek berhak menolak untuk diikutsertakan tanpa ada konsekuensi
apapun. Bentuk persetujuan subjek didokumentasikan dalam bentuk
informed consent tertulis yang ditandatangani subjek.
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BAB 5
HASIL PENELITIAN & ANALISIS HASIL PENELITIAN

5.1 Hasil Penelitian
Penelitian mengenai hubungan antara volume prostat dengan Lower Urinato
Tract Symptoms (LUTS) pada penderita pembesaran prostat jinak di RS
Pendidikan Unhas Makassar pada Bulan Oktober Tahun 2017 telah dilakukan.
Pengambilan data untuk penelitian dimulai pada tanggal 1 Oktober – 7
November 2017 di RS Pendidikan Unhas Makassar. Penelitian ini dilakukan
dengan mengambil data primer berupa teknik wawancara dengan penderita
pembesaran prostat jinak serta data sekunder dari rekam medis penderita
pembesaran prostat jinak di RS Pendidikan Unhas Makassar pada periode waktu
Oktober 2017.
Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah
metode total sampling yaitu semua penderita pembesaran prostat jinak yang
datang di poli bedah Urologi RS Pendidikan Unhas Makassar pada Bulan
Oktober 2017 yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Total pasien yang
datang di poli bedah Urologi RS Pendidikan Unhas Makassar pada bulan
Oktober tahun 2017 sebanyak 42 pasien. Dari total pasien tersebut diperoleh 30
pasien yang memenuhi kriteria seleksi untuk dijadikan sampel penelitian.
Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan program SPSS
version 26 dan Microsoft Excel 2007 yang hasilnya dapat dilihat sebagai berikut:
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5.2 Analisis Univariat
5.2.1 Karakteristik Demografi Sampel
Karakteristik demografi sampel yaitu umur. Adapun distribusi penderita
pembesaran prostat jinak menurut umur dapat dilihat pada Tabel 5.1 :
Tabel 5.1 Distribusi penderita pembesaran prostat jinak pada RS
Pendidikan Unhas Makassar berdasarkan umur
Kelompok Umur (Tahun)
N
%
50 – 60

10

33,3%

61 – 70

13

43,3%

71 – 80

6

20,0%

> 80

1

3,3%

Jumlah

30

100%

Sumber : Data Primer dan Sekunder

Berdasarkan Tabel 5.1 diatas, dapat diketahui bahwa sampel penelitian
yang menderita pembesaran prostat jinak mayoritas berusia antara 61-70
tahun, yaitu sebanyak 13 orang (43,3%). Kemudian antara umur 51-60 tahun
sebanyak 10 orang (33,3%), antara umur 71-80 tahun sebanyak 6 orang
(20,0%), dan antara umur 81-90 tahun sebanyak 1 orang (3,3%).

5.2.2 Karakteristik Grade Volume Prostat
Frekuensi distribusi penderita pembesaran prostat jinak menurut grade
volume

prostat

berdasarkan

hasil

pemeriksaan

Ultrasonografi (TAUS) dapat dilihat pada Tabel 5.2 :
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Transabdominal

Tabel 5.2 Frekuensi distribusi penderita pembesaran prostat jinak pada
RS Pendidikan Unhas Makassar berdasarkan grade volume prostat
Grade Volume Prostat
N
%
Grade I

8

26,7%

Grade II

10

33,3%

Grade III

8

26,7%

Grade IV

4

13,3%

Jumlah

30

100%

Sumber : Data Sekunder
Berdasarkan Tabel 5.2 diatas, dapat diketahui bahwa sampel penelitian
yang memiliki volume prostat grade I (21-30 cc) sebanyak 8 orang (26,7%),
volume prostat grade II (31-50 cc) sebanyak 10 orang (33,3%), volume
prostat grade III (51-80 cc) sebanyak 8 orang (26,7%), dan volume prostat
grade IV (> 80 cc) sebanyak 4 orang (13,3%).

5.2.3 Karakteristik Lower Urinato Tract Symptoms (LUTS)
Frekuensi distribusi penderita pembesaran prostat jinak menurut derajat
Lower Urinato Tract Symptoms (LUTS) berdasarkan skoring IPSS dapat
dilihat pada Tabel 5.3 :
Tabel 5.3 Frekuensi distribusi penderita pembesaran prostat jinak pada
RS Pendidikan Unhas Makassar berdasarkan derajat LUTS
Derajat LUTS
N
%
Gejala Ringan

2

6,7%

Gejala Sedang

15

50,0%

Gejala Berat

13

43,3%

Jumlah

30

100%

Sumber : Data Primer
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Berdasarkan Tabel 5.3 diatas, dapat diketahui bahwa sampel penelitian
yang memiliki derajat LUTS ringan (skor 0-7) sebanyak 2 orang (6,7%),
derajat sedang (skor 8-19) sebanyak 15 orang (50,0%), dan derajat berat
(skor 20-35) sebanyak 13 orang (43,3%)

5.3 Analisis Bivariat
5.3.1 Umur dengan Volume Prostat
Gambar 5.1 Distribusi Hubungan Umur dengan Volume Prostat

Hasil penelitian ini berdasarkan grafik scatter/dot menunjukkan bahwa
umur dengan volume prostat memiliki hubungan negatif, yang berarti
peningkatan umur tidak di ikuti dengan peningkatan volume prostat penderita
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pembesaran prostat jinak di RS Pendidikan Unhas Makassar pada bulan
Oktober 2017.
Hasil analisis

hubungan umur dengan volume prostat penderita

pembesaran prostat jinak dengan uji chi square dijelaskan pada Tabel 5.4
Tabel 5.4. Hubungan umur dengan volume prostat penderita pembesaran
prostat jinak
Umur

Volume

50-60

Prostat

61-70

71-80

Total

>80

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Grade I

3

10,0%

1

3,3%

4

13,3%

0

0,0%

8

26,7%

Grade II

2

6,7%

6

20,0%

1

3,3%

1

3,3% 10 33,3%

Grade III

4

13,3%

3

10,0%

1

3,3%

0

0,0%

8

26,7%

Grade IV

1

3,3%

3

10,0%

0

0,0%

0

0,0%

4

13,3%

Total

10

33,3%

13

43,3%

6

20,0%

1

3,3% 30

100%

Didapatkan proporsi sampel pada kelompok umur 51-60 tahun sebanyak
3 orang (10,0%) dari 8 orang yang memiliki volume prostat grade I, sebanyak
2 orang (6,7%) dari 10 orang yang memiliki volume prostat grade II, sebanyak
4 orang (13,3%) dari 8 orang yang memiliki volume prostat grade III, dan 1
orang (3,3%) dari 4 orang yang memiliki volume prostat grade IV. Sedangkan
untuk sampel pada kelompok umur 61-70 tahun sebanyak 1 orang (3,3%) dari
8 orang yang memiliki volume prostat grade I, sebanyak 6 orang (20,0%) dari
10 orang yang memiliki volume prostat grade II, sebanyak 3 orang (10,0%)
dari 8 orang yang memiliki volume prostat grade III, dan sebanyak 3 orang
(10,0%) dari 4 orang yang memiliki volume prostat grade IV. Sementara itu,
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p

0,223

untuk sampel pada kelompok umur 71-80 sebanyak 4 orang (13,3%) dari 8
orang yang memiliki volume prostat grade I, sebanyak 1 orang (3,3%) dari 10
orang yang memiliki volume prostat grade II, sebanyak 1 orang (3,3%) dari 8
orang yang memiliki volume prostat grade III, dan tidak ada yang memiliki
volume prostat grade IV. Untuk kelompok umur 81-90 tahun sebanyak 1
orang (3,3%) dari 10 orang yang memiliki volume prostat grade II , dan tidak
ada yang memiliki volume prostat grade I, III, dan IV.
Hasil analisis chi square didapatkan nilai p=0,223 maka H0 diterima ,
yang berarti umur pasien secara statistik tidak memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap volume prostat pada penderita pembesaran prostat jinak.
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5.3.2 Umur dengan Lower Urinato Tract Symptoms (LUTS)
Gambar 5.2 Distribusi Hubungan Umur dengan Lower Urinato Tract
Symptoms (LUTS)

Hasil penelitian ini berdasarkan grafik scatter/dot menunjukkan bahwa
umur dengan lower urinato tract symptoms (LUTS) memiliki hubungan
positif, yang berarti peningkatan umur di ikuti dengan peningkatan lower
urinato tract symptoms (LUTS) pada penderita pembesaran prostat jinak di RS
Pendidikan Unhas Makassar pada bulan Oktober 2017.

Hasil analisis

hubungan umur dengan LUTS penderita pembesaran

prostat jinak dengan uji chi square dijelaskan pada Tabel 5.5.
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Tabel 5.5. Hubungan umur dengan LUTS penderita pembesaran prostat
jinak
Umur
Total
50-60
61-70
71-80
>80

LUTS

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Derajat Ringan

0

0,0%

1

3,3%

1

3,3%

0

0,0%

2

6,7%

Derajat Sedang

7

23,3%

4

13,3%

3

10,0%

1

3,3% 15

50,0%

Derajat Berat

3

10,0%

8

26,7%

2

6,7%

0

0,0% 13

43,3%

Total

10

33,3%

13

43,3%

6

20,0%

1

3,3% 30 100,0%

Didapatkan proporsi sampel pada kelompok umur 51-60 tahun tidak ada
pasien yang memiliki LUTS derajat ringan, sebanyak 7 orang (23,3%) dari 15
orang yang memiliki LUTS derajat sedang, sebanyak 3 orang (10,0%) dari 13
orang yang memiliki LUTS derajat berat. Sedangkan untuk sampel pada
kelompok umur 61-70 tahun sebanyak 1 orang (3,3%) dari 2 orang yang
memiliki LUTS derajat ringan, sebanyak 4 orang (13,3%) dari 15 orang yang
memiliki LUTS derajat sedang, sebanyak 8 orang (26,7%) dari 13 orang yang
memiliki LUTS derajat berat. Sementara itu, untuk sampel pada kelompok
umur 71-80 tahun sebanyak 1 orang (3,3%) dari 2 orang yang memiliki LUTS
derajat ringan, sebanyak 3 orang (10,0%) dari 15 orang yang memiliki LUTS
derajat sedang, sebanyak 2 orang (6,7%) dari 13 orang yang memiliki LUTS
derajat berat. Untuk kelompok umur 81-90 tahun sebanyak 1 orang (3,3%)
dari 15 orang yang memiliki LUTS derajat sedang, dan tidak ada yang
memiliki LUTS derajat ringan dan berat.
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p

0,435

Hasil analisis chi square didapatkan nilai p=0,435 maka H0 diterima ,
yang berarti umur pasien secara statistik tidak memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap derajat Lower Urinato Tract Symptoms (LUTS) penderita
pembesaran prostat jinak.

5.3.3 Volume Prostat dengan Lower Urinato Tract Symptoms (LUTS)
Gambar 5.3 Distribusi Hubungan Volume Prostat dengan Lower Urinato
Tract Symptoms (LUTS)

Hasil penelitian ini berdasarkan grafik scatter/dot menunjukkan bahwa
volume prostat dengan lower urinato tract symptoms (LUTS) memiliki
hubungan positif, yang berarti peningkatan volume prostat di ikuti dengan
peningkatan lower urinato tract symptoms (LUTS) pada penderita pembesaran
prostat jinak di RS Pendidikan Unhas Makassar pada bulan Oktober 2017.
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Hasil analisis hubungan volume prostat dengan LUTS dengan uji chi
square dijelaskan pada Tabel 5.6
Tabel 5.6. Hubungan volume prostat dengan Lower Urinato Tract
Symptoms (LUTS)
LUTS
Total
Volume
Ringan
Sedang
Berat
P
Prostat
N
%
N
%
N
%
N
%
Grade I

1

3,3%

6

20,0% 1

3,3%

8

26,7%

Grade II

1

3,3%

7

23,3% 2

6,7%

10

33,3%

Grade III

0

0,0%

2

6,7%

6

20,0% 8

26,7%

Grade IV

0

0,0%

0

0,0%

4

13,3% 4

13,3%

Total

2

6,7%

15

50,0% 13

43,3% 30

100,0%

0,030

Didapatkan proporsi sampel dengan derajat LUTS ringan sebanyak 1
orang (3,3%) dari 8 orang yang memiliki volume prostat grade I, sebanyak 1
orang (3,3%) dari 10 orang yang memiliki volume prostat grade II, dan tidak
ada orang yang dengan LUTS ringan yang memiliki volume prostat grade III
dan IV. Sedangkan untuk sampel dengan derajat LUTS sedang sebanyak 6
orang (20,0%) dari 8 orang yang memiliki volume prostat grade I, sebanyak 7
orang (23,3%) dari 10 orang yang memiliki volume prostat grade II, sebanyak
2 orang (6,7%) dari 8 orang yang memiliki volume prostat grade III, dan tidak
ada orang yang dengan LUTS sedang yang memiliki volume prostat grade IV.
Sementara itu, untuk sampel dengan derajat LUTS berat sebanyak 1 orang
(3,3%) dari 8 orang yang memiliki volume prostat grade I, sebanyak 2 orang
(6,7%) dari 10 orang yang memiliki volume prostat grade II, sebanyak 6 orang
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(20,0%) dari 8 orang yang memiliki volume prostat grade III, dan sebanyak 4
orang (13,3%) dari 4 orang yang memiliki volume prostat grade IV.
Hasil analisis chi square didapatkan nilai p=0,030 maka H0 ditolak , yang
berarti volume prostat secara statistik memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap derajat Lower Urinato Tract Symptoms (LUTS) pada penderita
pembesaran prostat jinak.
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BAB 6
PEMBAHASAN
Telah dilakukan penelitian mengenai hubungan volume prostat dengan
Lower Urinato Tract Symptoms (LUTS) pada penderita pembesaran prostat jinak
di RS Pendidikan Unhas Makassar pada Bulan Oktober Tahun 2017. Hasil
penelitian telah dijabarkan pada bab 5 yang diperoleh dari pengambilan data
dengan metode wawancara serta pencatatan data rekam medis di RS Pendidikan
Unhas Makassar sehingga diperoleh sebanyak 30 sampel penelitian.
6.1 Usia
Karakteristik demografi sampel yaitu usia. Sebagian besar sampel yang
menderita pembesaran prostat jinak berusia antara 61-70 tahun (43,3%),
kemudian disusul pada kelompok umur 51-60 tahun (33,3%), hal ini dapat dilihat
pada Tabel 5.1. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa
semakin bertambahnya usia, semakin meningkat pula insiden penyakit
pembesaran prostat jinak. BPE atau Benigna Prostatic Enlargement terjadi pada
sekitar 70% pria diatas usia 60 tahun. (Mochtar A, Chaidir. dkk. 2015). Penyebab
BPE yang berhubungan dengan proses penuaan yang mengakibatkan penurunan
kadar hormon pria,terutama testosterone. Hormone testosteron dalam kelenjar
prostat akan diubah menjadi Dihidrotestosteron (DHT). DHT inilah yang
kemudian secara kronis merangsang kelenjar prostat sehingga membesar.
(Amalia, Rizki. 2010)
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan
oleh Basawaraj, NG dkk (2015) terhadap 126 sampel dengan pembesaran prostat
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jinak di India Selatan, didapatkan sebagian besar penderita pembesaran prostat
jinak tersebut berusia antara 60-69 tahun dengan persentase 35,8%.
Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Apriska Bassay dkk (2015)
terhadap 32 penderita pembesaran prostat jinak yang datang di beberapa
Puskesmas Kota Manado selama bulan November-Desember 2015 didapatkan
golongan usia terbanyak berkisar antara usia 60-69 tahun yaitu 10 penderita
(31,3%) , di ikuti oleh usia 70-79 tahun yaitu 8 penderita (25%).

6.2 Karakteristik Grade Volume Prostat
Hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi distribusi penderita
pembesaran prostat jinak terbanyak memiliki volume prostat grade II (31-50 cc)
yaitu sebanyak 10 pasien (33,3%), hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.2 . Di ikuti
oleh volume prostat grade I (21-30 cc) dan grade III (51-80 cc) yaitu sebanyak 8
pasien (26,7%) , dan volume prostat grade IV sebanyak 4 pasien (13,3%). Hal ini
sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Basawaraj NG, dkk
(2015) terhadap 126 pasien pembesaran prostat jinak di RS Bangalore, India
dimana paling banyak pasien pembesaran prostat jinak yang memiliki volume
prostat grade II (31-50 cc) yaitu sebanyak 45 pasien (35,7%) . Dan penelitian
sebelumnya yang dilakukan oleh Awad Ali dkk (2015) terhadap 88 pasien
pembesaran prostat jinak di klinik Urologi University Charity Teaching Hospital,
Khartoum , Sudan, dimana paling banyak pasien pembesaran prostat jinak yang
paling banyak memiliki volume prostat 20-40 cc yaitu sebanyak 33 pasien (41,2%)
, disusul oleh volume prostat 41-61 cc yaitu sebanyak 30 pasien (37,5%).
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Setelah pubertas, volume prostat akan terus bertambah seiring bertambahnya
usia untuk sebagian besar kehidupan laki-laki. ( Hoo , NG Tent, et al) .
Pembesaran prostat umumnya terjadi karena adanya hyperplasia, yang diduga oleh
karena pengaruh dari penurunan kadar hormon testosterone yang diubah menjadi
dihidrotestosteran yang dapat memicu proliferasi kelenjar prostat. Pada umur 3040 tahun terjadi hyperplasia patologis mikroskopis, umur 40-50 tahun terjadi
hyperplasia patologis makroskopis dan setelah umur 50 tahun hyperplasia sudah
menimbulkan gejala klinis (Kidingallo, Yusuf, et al. 2011) .
Pada penelitian ini menggunakan metode pengukuran volume prostat dengan
USG transabdominal , meskipun lebih bagus dengan USG transrektal, namun oleh
karena USG transabdominal lebih nyaman dan mudah penggunaannya
dibandingkan USG transrektal serta mudah diperoleh. Meskipun terdapat
perbedaan

pengukuran

volume prostat

berdasarkan

ultrasonografi

transabdominal dan transrektal, namun menurut penelitian yang dilakukan Yusuf
Kidingallo (2011) yang membandingkan korelasi volume prostat berdasarkan
USG transabdominal dan transrektal didapatkan analisis statistik berdasarkan uji
korelasi pearson memiliki korelasi yang kuat ( p=0,000) dengan koefisien
korelasi 98,2%.

6.3 Karakteristik Lower Urinato Tract Symptoms (LUTS)
Hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi distribusi penderita
pembesaran prostat jinak terbanyak memiliki derajat LUTS sedang (skor 8-19)
yaitu sebesar 15 pasien (50,0%) , hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.3 . Di ikuti oleh
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derajat LUTS berat (skor 20-35) sebanyak 13 pasien (43,3%) dan derajat LUTS
ringan (skor 0-7) sebanyak 2 pasien (6,7%). Hal ini sesuai dengan penelitian
sebelumnya yang dilakukan oleh Pethiyagoda (2016) terhadap 185 pasien
pembesaran prostat jinak di Klinik Urologi RS Peradeniya Sri Lanka yang
didapatkan sebagian besar penderita pembesaran prostat jinak memiliki derajat
LUTS sedang sebanyak 93 pasien (50,50%) .
Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Imtiyaz Ahmed dkk (2017)
terhadap 58 penderita pembesaran prostat jinak yang datang di klinik Urologi
Jarahat di India didapatkan derajat LUTS terbanyak yaitu derajat sedang yaitu 29
penderita (50,0%).
Lower Urinato Tract Symptoms (LUTS) merupakan masalah umum,
terutama bagi pria usia lanjut. Telah dilaporkan bahwa 90% dari pria yang berusia
50 sampai 80 tahun menderita LUTS. Diperkirakan bahwa 50% dari pria diatas
usia 60 tahun memiliki gejala hyperplasia prostat sehingga dapat mempengaruhi
kualitas hidup penderita. (Bassay Apriska, et al. 2015).
Peningkatan resiko pada laki-laki umur lebih dari 50 tahun berhubungan
dengan kelemahan umum termasuk kelemahan pada buli-buli (otot detrusor) dan
penuruna fungsi persarafan.perubahan karena pengaruh usia tua menurunkan
kemampuan buli-buli dalam mempertahankan aliran urin pada proses adaptasi oleh
adanya obstruksi karena pembesaran prostat , sehingga menimbulkan gejala
gangguan berkemih atau LUTS. (Amalia, Rizki. 2010)
Penilaian LUTS dengan sistem skoring yaitu Skor Internasional Gejala
Prostat atau I-PSS (International Prostatic Symptoms Score). Sistem skoring I-PSS
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terdiri atas tujuh pertanyaan yang berhubungan dengan keluhan miksi (incomplete
emptying, frequency, intermittency, urgency, weak stream, straining, nocturia) dan
satu pertanyaan yang berhubungan dengan kualitas hidup pasien. Setiap
pertanyaan yang berhubungan dengan keluhan miksi diberi dari 0 (tidak pernah)
sampai dengan 5 (hampir selalu), sedangkan keluhan yang menyangkut kualitas
hidup pasien diberi nilai dari 1 (senang sekali) hingga 7 (buruk sekali)..( Purnomo,
Basuki B. 2015)
Pada penelitian ini, paling sedikit penderita pembesaran prostat jinak yang
memiliki derajat LUTS ringan yaitu hanya 2 penderita (7,7%), hal ini dikarenakan
jarang ditemukan penderita yang datang berobat dan mencari pertolongan disaat
gejala masih ringan , sehingga didapatkan penderita LUTS sudah berada pada
derajat IPSS sedang maupun berat. (Bassay Apriska, et al .2015)

6.4 Hubungan Umur dengan Volume Prostat
Hasil analisis chi square didapatkan nilai p=0,223 maka H0 diterima , yang
berarti umur pasien secara statistik tidak memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap volume prostat pada penderita pembesaran prostat jinak.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan
oleh CS Agrawal (2008) yang menyebutkan bahwa volume prostat tidak memiliki
hubungan yang signifikan terhadap umur penderita pembesaran prostat (p= 0,656)
. Sejalan pula dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yu-Lung Chang
(2006) yang mendapatkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara umur
dengan volume prostat (p= >0,05). Hasil ini berbeda dengan teori yang
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mengatakan bahwa umur memiliki hubungan dengan ukuran suatu prostat. Hal ini
berkaitan dengan kelemahan penelitian ini yang dikarenakan keterbatasan dari
sampel penelitian sehingga sulit untuk menggambarkan adanya hubungan yang
bermakna. Selain itu oleh karena distribusi usia pasien yang datang pada waktu
penelitian yang tidak merata pada semua rentang usia , sehingga mempengaruhi
hasil dari analisis statistik . (Chang, Yu Lung, et al. 2006)

6.5 Hubungan Umur dengan Derajat Lower Urinato Tract Symptoms (LUTS)

Hasil analisis chi square didapatkan nilai p=0,435 maka H0 diterima , yang
berarti umur pasien secara statistik tidak memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap derajat Lower Urinato Tract Symptoms (LUTS) penderita pembesaran
prostat jinak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Calvin F J Lim, dkk (2014) yang menyebutkan bahwa tidak ada
hubungan yang signifikan antara umur dengan LUTS berdasarkan skor IPSS.
Sejalan pula dengan penelitian sebelumnya oleh Basawaraj NG, dkk (2015)
dengan nilai p=0,51 dan pada penelitian yang dilakukan oleh Awad Ali M.
Alawad , dkk (2015) yang mengatakan bahwa tidak ditemukan adanya hubungan
antara umur pasien dengan LUTS penderita pembesaran prostat jinak (p= >0,05).
Hal ini dikarenakan jumlah sampel penelitian yang terbatas sehingga kurang
menggambarkan suatu hubungan yang representatif, serta respon dari pasien yang
tidak terlalu memuaskan saat penilaian skor IPSS terhadap keluhan berkemihnya
yang bisa disebabkan oleh keterbatasan peneliti dalam memberikan pertanyaan
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pada kuesioner terkait penilaian derajat LUTS pasien. Selain itu, distribusi usia
pasien yang tidak merata juga turut mempengaruhi hasil dari analisis statistik..
(Lim, Calvin F J, et al. 2014)

6.6 Hubungan Volume Prostat dengan Lower Urinato Tract Symptoms (LUTS)
Hasil analisis chi square didapatkan nilai p=0,018 maka H0 ditolak , yang
berarti volume prostat secara statistik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
derajat Lower Urinato Tract Symptoms (LUTS), nilai r= 0,564 yang berarti volume
prostat berhubungan dengan LUTS dengan korelasi kuat, karena nilai korelasinya
positif maka arah korelasinya positif, dalam artian semakin besar volume prostat
yang terukur maka semakin berat pula gejala klinis yang dirasakan pasien
pembesaran prostat jinak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian
sebelumnya yang dilakukan oleh Kidingallo dkk (2011) yang menyebutkan adanya
hubungan signifikan antara volume prostat dengan skor IPSS dengan taraf
signifikan p = 0,003. Sejalan pula dengan penelitian oleh Imtiyaz Ahmed (2017) di
India yang menyebutkan adanya korelasi kuat antara volume prostat dengan total
skor IPSS (p<0,001) .
Pertambahan volume prostat menyebabkan penyempitan lumen uretra
prostatika dan menghambat aliran urin. Keadaan ini menyebabkan peningkatan
tekanan intravesikal. Untuk dapar mengeluarkan urin, buli-buli harus berkontraksi
lebih kuat guna melawan tahanan itu. Kontraksi yang terus menerus ini
menyebabkan perubahan anatomic buli-buli berupa hipertrofi otot detrusor,
trabekulasi, terbentuknya selula, sakula, dan divertikel buli-buli. Perubahan
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struktur pada buli-buli tersebut, oleh pasien dirasakan sebagai keluhan pada
saluran kemih sebelah bawah atau lower urinary tract symptoms (LUTS) yang
dahulu dikenal dengan gejala prostatismus. Pembesaran prostat jinak adalah
penyakit yang progresifitas, artinya semakin bertambah usia, 1) volume prostat
semakin bertambah, 2)laju pancaran urin semakin menurun, 3) keluhan yang
berhubungan dengan miksi semakin bertambah, dan 4) penyulit yang terjadi
semakin banyak diantaranya adalah retensi urin sehingga dibutuhkan tindakan
pembedahan ( Purnomo, Basuki B. 2015)
Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa adanya hubungan antara volume
prostat dengan LUTS tersebut mengandung makna bahwa kenaikan skor IPSS
seorang penderita pembesaran prostat jinak merupakan suatu akibat dari
peningkatan volume prostat. Akan tetapi, pengobatan pembesaran prostat jinak
harus berdasarkan derajat keluhan menurut skor ipss dan pancaran urin menurut
uroflometri dibandingkan hanya berdasarkan hasil volume prostat. Sehingga
tujuan utama terapi pada pasien pembesaran prostat adalah memperbaiki keluhan
miksi,

meningkatkan

kualitas

hidup,

mengurangi

obstruksi

intravesika,

mengembalikan fungsi ginjal jika terjadi gagal ginjal, mengurangi volume residu
urin setelah miksi, dan mencegah progresifitas penyakit. (Agrawal, CS, et al.
2008)
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BAB 7
KESIMPULAN DAN SARAN
7.1 Kesimpulan
Berdasarkan

penelitian

yang

telah

dilakukan,

maka

diperoleh

kesimpulan sebagai berikut :
1. Dari 30 jumlah penderita pembesaran prostat jinak , paling banyak
penderita tersebut berada pada kelompok usia 61-70 tahun .
2. Dari 30 jumlah penderita pembesaran prostat jinak, paling banyak memiliki
volume grade II (31-50 cc) .
3. Dari 30 jumlah penderita pembesaran prostat jinak , paling banyak
memiliki LUTS derajat sedang (skor 8-19)
4. Tidak ada hubungan antara umur dengan volume prostat pada penderita
pembesaran prostat jinak
5. Tidak ada hubungan antara umur dengan Lower Urinato Tract Symptoms
(LUTS) pada penderita pembesaran prostat jinak
6. Ada hubungan antara volume prostat dengan Lower Urinato Tract
Symptoms (LUTS), artinya semakin besar volume prostat maka semakin
berat gejala klinis yang dirasakan oleh pasien .
7.2 Saran
1. Perlu dilakukan edukasi yang lebih pada penderita pembesaran prostat
jinak ataupun orang-orang yang berisiko menderita pembesaran prostat
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jinak secara lisan/tertulis tentang faktor risiko, gejala klinis, pencegahan
dan pengobatan pembesaran prostat jinak , mengingat tingginya kejadian
pembesaran prostat jinak di Indonesia
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan jumlah sampel yang lebih
besar sehingga bisa menggambarkan hubungan bermakna yang lebih
representatif.
3. Peneliti yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut harus mampu
menanyakan dengan baik pertanyaan yang terdapat pada kuesioner
penilaian skor IPSS derajat LUTS , sehingga pasien dapat menjawab
dengan tepat setiap pertanyaan yang diajukan.
4. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti
menyarankan hal terkait penelitian yakni pria yang berusia di atas 40 tahun
jika terdapat keluhan Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS) seperti tidak
mampu menahan miksi, sering terbangun malam untuk miksi, frekuensi
miksi tidak normal, pancaran miksi yang lemah, miksi yang terputus-putus,
perasaan tidak puas setelah miksi, mengejan saat memulai miksi,
disarankan untuk segera memeriksakan dirinya ke dokter atau rumah sakit
daerah setempat agar penyakit tidak semakin bertambah parah dan dapat
meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik.
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sulit untuk menahan kencing
Anda?
Weak stream
Seberapa sering pancaran
kencing Anda lemah?
Straining
Seberapa sering Anda harus
mengejan untuk mulai kencing?

Nocturia
Seberapa sering Anda harus
bangun untuk kencing, sejak
mulai tidur pada malam hari
hingga bangun di pagi hari ?

UMUR:

TANGGAL:

Tidak Kurang
pernah dari
sekali
dalam
lima kali
0
1

Kurang Kadangdari
kadang
setengah (sekitar
50%)

Lebih
dari
setengah

Hampir Skor
selalu

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

Tidak 1 kali
pernah

2 kali

3 kali

4 kali

0

2

3

4

5 kali
atau
lebih
5

1

Skor

TOTAL IPSS SKOR (Pertanyaan 1-7)
Kualitas hidup

Senang Senang
sekali

Seandainya Anda harus
menghabiskan sisa hidup
dengan fungsi kencing seperti
saat ini, bagaimana perasaan
Anda ?

0

1

Pada
Campur
umumnya : Antara
puas
puas dan
tidak
2
3

Pada
Tidak Buruk
umumnya senang sekali
tidak
puas
4
5
6

TOTAL SKOR : 0-7 Gejala Ringan ; 8-19 Gejala Sedang ; 20-35 Gejala Berat

TOTAL SKOR KUALITAS HIDUP

Terapi kombinasi direkomendasikan bagi pasien BPH gejala sedang berat dengan ”risiko
progresif” (PVol 30 ml dan PSA ≥ 1,5 ng/mL)

DATA HASIL PENELITIAN
Kelompok Umur

Nama
No

No RM

LUTS

Volume Prostat

Umur
(Inisial)

Umur

Kode Nilai

Keterangan

Kode

Nilai

Keterangan

Kode

1

2745

MAY

61

61 - 70

2

11

gejala sedang

2

43,55

grade II

2

2

6127

ASP

78

71 - 80

3

18

gejala sedang

2

29,00

grade I

1

3

6217

HAR

72

71 - 80

3

17

gejala sedang

2

40,59

grade II

2

4

10727

ARM

59

50 - 60

1

20

gejala berat

3

51,00

grade III

3

5

21207

MYT

62

61 - 70

2

7

gejala ringan

1

37,00

grade II

2

6

30248

SMK

63

61 - 70

2

24

gejala berat

3

46,00

grade II

2

7

84706

NMT

63

61 - 70

2

29

gejala berat

3

82,00

grade IV

4

8

41466

MPY

73

71 - 80

3

25

gejala berat

3

26,44

grade I

1

9

44716

ARD

64

61 - 70

2

28

gejala berat

3

67,29

grade III

3

10

45287

MTF

69

61 - 70

2

13

gejala sedang

2

31,74

grade II

2

11

50842

MDL

56

50 - 60

1

19

gejala sedang

2

23,86

grade I

1

12

88023

AMW

66

61 - 70

2

33

gejala berat

3

58,40

grade III

3

13

86988

PDA

75

71 - 80

3

34

gejala berat

3

61,97

grade III

3

14

86963

BMB

54

50 - 60

1

14

gejala sedang

2

27,80

grade I

1

15

86183

LAS

82

>80

4

12

gejala sedang

2

35,00

grade II

2

16

86008

BRH

64

61 - 70

2

26

gejala berat

3

61,00

grade III

3

17

85990

BWN

52

50 - 60

1

19

gejala sedang

2

74,00

grade III

3

18

85855

ADL

62

61 - 70

2

8

gejala sedang

2

26,46

grade I

1

19

85745

SPD

56

50 - 60

1

9

gejala sedang

2

49,00

grade II

2

20

84386

KNT

73

71 - 80

3

7

gejala ringan

1

29,65

grade I

1

21

84772

SPR

51

50 - 60

1

19

gejala sedang

2

30,00

grade I

1

22

80469

BSO

58

50 - 60

1

23

gejala berat

3

51,09

grade III

3

23

59210

JYT

52

50 - 60

1

19

gejala sedang

2

38,00

grade II

2

24

75049

ZND

71

71 - 80

3

16

gejala sedang

2

25,70

grade I

1

25

72132

AMA

62

61 - 70

2

23

gejala berat

3

148,00 grade IV

4

26

51282

MSL

55

50 - 60

1

30

gejala berat

3

85,20

grade IV

4

27

26614

RBG

67

61-70

2

35

gejala berat

3

140,00 grade IV

4

28

71495

DJW

70

61-70

2

19

gejala sedang

2

37,6

grade II

2

29

37099

MRC

65

61-70

2

26

gejala berat

3

50,00

grade II

2

30

83213

ASW

57

50-60

1

19

gejala sedang

2

53,00

grade III

3

HASIL UJI STATISTIK

Frequencies

Statistics
UMUR
N
Valid
Missing

30
0
UMUR

Valid 50 - 60
61 - 70
71 - 80
>80
Total

Frequency Percent
10
33.3
13
43.3
6
20.0
1
3.3
30
100.0

Statistics
VOLUME PROSTAT
N
Valid
Missing

Valid
Cumulative
Percent
Percent
33.3
33.3
43.3
76.7
20.0
96.7
3.3
100.0
100.0

30
0

VOLUME PROSTAT
Valid
Cumulative
Frequency Percent
Percent
Percent
Valid grade I
8
26.7
26.7
26.7
grade II
10
33.3
33.3
60.0
grade III
8
26.7
26.7
86.7
grade IV
4
13.3
13.3
100.0
Total
30
100.0
100.0

Statistics
LUTS
N
Valid
Missing

30
0

LUTS
Frequency Percent
Valid gejala ringan
2
6.7
gejala sedang
15
50.0
gejala berat
13
43.3
Total
30
100.0

Valid
Cumulative
Percent
Percent
6.7
6.7
50.0
56.7
43.3
100.0
100.0

Crosstabs

VOLUME *
LUTS

Case Processing Summary
Cases
Valid
Missing
N
Percent
N
Percent
30 100.0%
0
0.0%

Total
N
Percent
30 100.0%

VOLUME

Total

VOLUME * LUTS Crosstabulation
LUTS
gejala ringan gejala sedang gejala berat
grade I Count
1
6
1
% of
3.3%
20.0%
3.3%
Total
grade II Count
1
7
2
% of
3.3%
23.3%
6.7%
Total
grade III Count
0
2
6
% of
0.0%
6.7%
20.0%
Total
grade IV Count
0
0
4
% of
0.0%
0.0%
13.3%
Total
Count
2
15
13
% of
6.7%
50.0%
43.3%
Total

Chi-Square Tests

Value
14.002a
16.565
10.844

Asymptotic
Significance
df
(2-sided)
6
.030
6
.011
1
.001

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
30
a. 11 cells (91.7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .27.
Symmetric Measures

Nominal by
Nominal
N of Valid Cases

Contingency
Coefficient

Approximate
Value
Significance
.564
.030
30

Total
8
26.7%
10
33.3%
8
26.7%
4
13.3%
30
100.0%

VOLUME *
umur

Case Processing Summary
Cases
Valid
Missing
N
Percent
N
Percent
30 100.0%
0
0.0%

VOLUME * umur Crosstabulation
umur
50 - 60 61 - 70 71 - 80
VOLUM grade I Count
3
1
4
E
% of
10.0%
3.3%
13.3%
Total
grade II Count
2
6
1
% of
6.7%
20.0%
3.3%
Total
grade III Count
4
3
1
% of
13.3%
10.0%
3.3%
Total
grade IV Count
1
3
0
% of
3.3%
10.0%
0.0%
Total
Total
Count
10
13
6
% of
33.3%
43.3%
20.0%
Total
Chi-Square Tests

Value
11.835a
12.376
1.461

Asymptotic
Significance
df
(2-sided)
9
.223
9
.193
1
.227

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
30
a. 16 cells (100.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .13.

Total
N
Percent
30 100.0%

> 80

Total

0
0.0%

8
26.7%

1
3.3%

10
33.3%

0
0.0%

8
26.7%

0
0.0%

4
13.3%

1
3.3%

30
100.0%

LUTS *
umur

Case Processing Summary
Cases
Valid
Missing
N
Percent
N
Percent
30 100.0%
0
0.0%

Total
N
Percent
30 100.0%

LUTS * umur Crosstabulation
umur
50 - 60 61 - 70 71 - 80
LUTS gejala ringan Count
0
1
1
% of
0.0%
3.3%
3.3%
Total
gejala sedang Count
7
4
3
% of
23.3%
13.3%
10.0%
Total
gejala berat
Count
3
8
2
% of
10.0%
26.7%
6.7%
Total
Total
Count
10
13
6
% of
33.3%
43.3%
20.0%
Total

Chi-Square Tests

Value
5.892a
6.688
.214

Asymptotic
Significance
df
(2-sided)
6
.435
6
.351
1
.644

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
30
a. 9 cells (75.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .07.

> 80

Total

0
0.0%

2
6.7%

1
3.3%

15
50.0%

0
0.0%

13
43.3%

1
3.3%

30
100.0%

BIODATA DIRI PENULIS

Data Pribadi :
Nama Lengkap

: Rini Virliana

Nama Panggilan

: Rini

NIM

: C11114032

Tempat/Tanggal Lahir : Amparita/31 Agustus 1996
Pekerjaan

: Mahasiswa

Agama

: Hindu

Jenis Kelamin

: Perempuan

Golongan Darah

:

Nama Orang Tua
Ayah

: Arifin Laude

Ibu

: Suarni

Pekerjaan Orang Tua
Ayah

: DLLAJ

Ibu

: IRT

Anak Ke

: 1 dari 4 bersaudara

Alamat saat ini

: Jln. Sahabat 2 Pondok Lion, Kampus Unhas, Tamalanrea

No. Telp

: 085340733117

Email

: rini.virli@yahoo.com

Riwayat Pendidikan Formal

Periode

Sekolah/Institusi/Universitas Jurusan

2002-2008

SD Negeri 3 Amparita

-

2008-2011

SMP Negeri 1 Tellu Limpoe

-

2011-2014

SMA Negeri 1 Pangsid

IPA

2014-sekarang

Fakultas Kedokteran

Pendidikan Dokter

Universitas Hasanuddin

Riwayat Organisasi

Periode

Organisasi

Jabatan

2015-sekarang

Tim Bantuan Medis (TBM)

Anggota Biasa

Calcaneus Fakultas Kedokteran
Universitas Hasanuddin
2015-sekarang

Hippocrates Football Club (HFC)

Anggota Biasa

Fakultas Kedokteran Universitas
Hasanuddin
2017-sekarang

Asisten Bagian Farmakologi
Universitas Hasanuddin

Asisten Dosen

