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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

BPH (Benign Prostatic Hyperplasia) merupakan suatu penyakit dimana terjadi 

pembesaran kelenjar prostat akibat adanya pembesaran jinak dari sel-sel yang 

biasa terjadi pada laki-laki berusia lanjut (Aprina et al., 2016). BPH adalah 

pembesaran jinak kelenjar prostat, disebabkan oleh karena hiperplasi beberapa 

atau semua komponen prostat meliputi jaringan kelenjar atau jaringan 

fibromuskuler yang menyebabkan penyumbatan uretra pars prostatika (Sueb et al., 

2016). 

BPH menjadi masalah global pada pria usia lanjut. Di dunia, hampir 30 juta 

pria menderita BPH. Pada usia 40 tahun sekitar 40%, usia 60-70 tahun meningkat 

menjadi 50% dan usia lebih dari 70 tahun mencapai 90%. Diperkirakan sebanyak 

60% pria usia lebih dari 80 tahun memberikan gejala Lower Urinary Track 

Symptoms (LUTS) (Sampekalo et al., 2015).  

Penyebab pasti terjadinya BPH masih belum diketahui hingga sekarang, 

namun beberapa hipotesis menyebutkan bahwa BPH erat kaitannya dengan 

peningkatan kadar dihidrotestosteron (DHT) dan proses aging (penuaan). 

Beberapa hipotesis yang diduga sebagai penyebab timbulnya BPH adalah: (1) 

teori dihidrotestosteron, (2) adanya ketidakseimbangan antara estrogen-testosteron, 

(3) interaksi antara sel stroma dan sel epitel prostat, (4) berkurangnya kematian 

sel (apoptosis), dan (5) teori stem sel (Purnomo., 2016). 

Tanda dan gejala pada BPH meliputi gejala obstruktif dan gejala iritatif. 

Gejala obstruksi meliputi hesitancy, intermittency, straining, dribbling, dan 

melemahnya pancaran urin. Gejala iritasi meliputi frequency, urgency, dan 

nocturia (Kapoor., 2012). Perkembangan BPH dapat menyebabkan komplikasi 

termasuk penyakit ginjal kronis, hematuria berat, inkontinensia urin, infeksi 

saluran kemih, divertikula kandung kemih, dan batu kandung kemih (Wells et al., 

2015). Faktor resiko terjadinya BPH meliputi faktor usia, genetik, hormon steroid, 

gaya hidup, hipertensi dan karena adanya peradangan (Parsons., 2010). 
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Penatalaksanaan pada BPH meliputi terapi farmakologi dan terapi non 

farmakologi. Terapi farmakologi untuk pasien BPH dengan cara medikamentosa 

yang mencangkup antikolinergik agen, fitoterapi, α andrenergik inhibitor, 5α 

reduktase inhibitor dan fosfodiasterase inhibitor. Terapi non farmakologi untuk 

pasien BPH dengan cara watchful waiting, pembedahan dan invasif minimal 

(Purnomo, 2016). 

Trans Ureterhral Resection of the Prostate (TURP) merupakan gold standard 

penatalaksanaan pada pasien BPH. Prosedur pembedahan yang dilakukan pada 

TURP untuk mengambil jaringan yang menyumbat uretra pars prostatika. 

Tindakan ini akan berdampak pada nyeri yang muncul pada pasien. Kerusakan 

dan inflamasi pada nervus akan memicu rasa nyeri. Rasa nyeri pasien dipengaruhi 

oleh berbagai faktor, termasuk psikologi dari pasien. Penatalaksanaan nyeri paska 

operasi yang tidak tepat dan akurat dapat menimbulkan resiko komplikasi, 

memperlambat proses penyembuhan dan akan memicu respon stress (Sueb et al., 

2016). 

Obat pereda nyeri atau analgesik yang merupakan salah satu penanganan 

dalam BPH dapat diatasi dengan penggunaan blok anastesi lokal, opioid, obat anti 

inflamasi non steroid,  atau kombinasi dari ketiganya (Hadi et al., 2012). 

Penggunaan NSAID setelah TURP untuk analgesia aman dan efektif. Selain efek 

analgesik NSAID juga memiliki sifat anti-inflamasi. NSAID dikenal karena 

kecenderungannya menyebabkan perdarahan, sebagai akibat dari penghambatan 

siklooksigenase dan agregasi trombosit. Namun, pada penelitian Khrisna et al 

melaporkan bahwa pendarahan paska operasi tidak dipengaruhi oleh konsumsi 

NSAID (Kara et al., 2010).  

Nyeri sering dikelola dengan baik pada lebih kurang separuh dari semua kasus 

bedah. Sebuah konsep baru untuk mengurangi rasa nyeri dengan pemberian 

analgetik sebelum munculnya stimulus nyeri, lebih efektif dibandingkan 

pemberian analgetik setelah munculnya stimulus nyeri. Pengukuran nyeri 

menggunakan Visual Analogue Scale (VAS), dimana melibatkan 24 pasien yang 

dibagi dalam 2 kelompok uji. Kelompok uji 1 dengan pemberian ketorolak 

sebelum pembedahan sebanyak 17 orang dan kelompok uji 2 tanpa ketorolak 

sebelum pembedahan sebanyak 7 orang. Nilai VAS dari kelompok 1 berkisar 
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antara 1–7 (17 pasien), sedangkan nilai kelompok 2 berkisar 1–8 (7 pasien). Hasil 

yang didapat adalah ketorolak mampu meredakan nyeri paska operasi dengan 

pemberian pra operasi meskipun kurang signifikan (Hadi et al., 2012). Dalam 

perbandingan rangkaian kasus retrospektif dari kontrol nyeri paska operasi dengan 

analgesik yang dikontrol pasien ketorolak dan morfin, pasien yang diberi 

ketorolak secara signifikan mengembalikan fungsi usus lebih cepat dan rawat inap 

yang secara signifikan lebih pendek, yang mengurangi biaya perawatan secara 

signifikan (Mazaris et al., 2008).  

Obat NSAID ketorolak yang diberikan setelah prostatektomi aman, efektif, 

tidak meningkatkan resiko pendarahan dan sebagai analgesik yang baik (Mazaris 

et al., 2008). Penggunaan ketorolak dalam mengelola nyeri pasca operasi setelah 

berbagai prosedur pembedahan memiliki potensi semakin meningkat 

dibandingkan penggunaan analgesik narkotika saja. Pasien dengan penggunaan 

ketorolak memiliki rata-rata lama tinggal dirumah sakit lebih pendek dan 

pemulihan lebih cepat. Ketorolak memberikan analgesia paska operasi 

prostatektomi yang sangat baik tanpa menyebabkan banyak efek samping yang 

terkait dengan narkotika yang cenderung mengarah pada peningkatan morbiditas 

dan rawat inap yang lebih lama di rumah sakit paska operasi (Kay et al., 2002). 

Ketorolak merupakan obat golongan analgesik NSAID yang berfungsi untuk 

mengurangi peradangan, nyeri dan demam, melalui penghambatan aktivitas 

siklooksigenase dan sintesis prostaglandin (Tatro et al., 2003). Penelitian yang 

dilakukan pada 20 pasien dengan 2 kali pengambilan sampel dimana sebelum 

pembedahan dan 5 hari setelah pemberian ketorolak. Pada hari pertama hingga 

hari ketiga pasien masih mengalami nyeri ringan dan pada hari keempat dan 

kelima pasien sudah tidak merasakan nyeri lagi. Ketorolak dapat memberikan 

resolusi nyeri pada hari ke 4 untuk nyeri ringan hingga sedang (Herman et al., 

2013).  

Berdasarkan data diatas, ketorolak memiliki outcame positif tetapi dilapangan 

ketorolak memiliki efek samping sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai 

penggunaan ketorolak untuk mengatasi nyeri pada BPH (Benign Prostatic 

Hyperplasia) agar pasien mendapat pengobatan rasional demi tercapainya kualitas 
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hidup yang baik. Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan 

kualitas pelayanaan kefarmasian di RSUD Kertosono. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan Ketorolak pada pasien BPH di Rumah Sakit 

Umum Daerah Kertosono? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pola penggunaan Ketorolak pada pasien BPH di Rumah Sakit 

Umum Daerah Kertosono. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengetahui pola terapi Ketorolak meliputi jenis, dosis, frekuensi, rute, dan 

lama pemberian yang dikaitkan dengan data klinik dan data laboratorium pasien 

BPH di Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

1. Sebagai pengetahuan baru mengenai terapi yang diberikan pada pasien 

BPH (Benign Prostatic Hyperplasia) di Rumah Sakit. 

2. Melalui penelitian ini, dapat dijadikan sumber informasi dan acuan 

untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai perkembangan obat 

yang diberikan kepada pasien BPH (Benign Prostatic Hyperplasia). 

1.4.2 Bagi Rumah Sakit 

1. Sebagai sumber data berhubungan dengan pengadaan obat di Rumah 

Sakit Umum Daerah Kertosono. 

2. Sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan outcome 

pasien BPH (Benign Prostatic Hyperplasia) di Rumah Sakit Umum 

Daerah Kertosono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


