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ABSTRACT 

 

 

AGE AND HYPERTENSION RELATIONSHIP WITH THE INCIDENCE 

OF BPH IN SURGICAL WARD RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK IN 2017 
 

 

 

By 

 

 

MUHAMMAD IZ ZUDDIN ADHA 

 

 

 

Background: Data from several studies mentioned that benign prostate 

hyperplasia often occurs in old age. About 50% of men over 50 years of age are 

known to have pathological evidence of BPH. Age and hypertension are known to 

be factors in the process of BPH. The purpose of this study was to determine the 

relationship between age and hypertension with the incidence of BPH in Surgery 

Ward RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Year 2017. 

Method: The research use case control study method. Types of The data used are 

secondary data types that obtained from medical records. Samples were taken 

from hospital surgery ward Dr. H. Abdul Moeloek Year 2017. The sampling 

technique is consecutive sampling. Data analysis was performed by univariate 

analysis, bivariate analysis with chi-square, and multivariate analysis with 

multiple logistic regression method. 

Result: The mean age of the study subjects was 66.00 ± 10.17 years for the case 

group. In the control group the mean age of the study subjects was 53.36 ± 16.19 

years. In the case group, the percentage of hypertension was 36,7% while the non-

hypertension was 63,3%. In the control group, the percentage of hypertension was 

10% while non-hypertension was 90%. The results showed that age (OR = 

11.947; p value=0.009) and hypertension (OR = 7,898; p value=0.017) were the 

risk factor for BPH. 

Conclusion: There is a relationship of age with the incidence of BPH in Surgical 

Ward RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Year 2017. There is a relationship of 

hypertension with the incidence of BPH in Surgical Ward RSUD Dr. H. Abdul 

Moeloek Year 2017. 

  

Keyword: Benign Prostate Hyperplasia, risk factors  
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Latar belakang: Benign prostate hyperplasia (BPH) sering terjadi pada usia 

lanjut. Sekitar 50% laki-laki yang memiliki usia diatas 50 tahun diketahui 

memiliki bukti patologi BPH. Usia dan hipertensi diketahui menjadi faktor dalam 

proses terjadinya BPH. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan usia dan hipertensi dengan kejadian BPH di Bangsal Bedah RSUD Dr. 

H. Abdul Moeloek Tahun 2017. 

Metode: Penelitian ini menggunakan metode case control study. Jenis data yang 

dipakai adalah data sekunder dari rekam medis. Sampel di ambil dari pasien 

bangsal bedah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Tahun 2017. Teknik pengambilan 

sampel adalah consecutive sampling. Analisis data dilakukan dengan analisis 

univariat, analisis bivariat dengan chi-square, dan analisis multivariat dengan 

metode regresi logistik ganda. 

Hasil: Rerata usia subjek penelitian adalah 66,00 ± 10,17 tahun untuk kelompok 

kasus. dan 53,36 ± 16,19 tahun untuk kelompok kontrol. Pada kelompok kasus 

persentase hipertensi sebesar 36,7% sedangkan yang tidak hipertensi sebesar 

63,3%. Pada kelompok kontrol persentase hipertensi sebesar 10% sedangkan yang 

tidak hipertensi sebesar 90%. Hasil penelitian menunjukan bahwa usia ≥50 tahun 

(OR = 11,947; nilai p=0,009) dan hipertensi (OR = 7,898; nilai p=0,017) 

merupakan faktor resiko terjadinya BPH. 

Simpulan: Terdapat hubungan usia dengan kejadian BPH di Bangsal Bedah 

RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Tahun 2017. Terdapat hubungan hipertensi dengan 

kejadian BPH di Bangsal Bedah RSUD Dr. H. Abdul Moeleok Tahun 2017. 

 

Kata kunci: pembesaran prostat jinak, faktor resiko 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Lower urinary tractus symptoms (LUTS) adalah masalah yang banyak dialami 

oleh laki-laki di seluruh dunia. Masalah yang dialami berupa frekuensi 

berkemih yang meningkat, nokturia, inkontinensia urin, aliran urin yang 

lambat, aliran urin yang terputus atau sensasi tidak puas setelah berkemih. 

Laki-laki yang mengalami LUTS secara langsung akan menganggu kualitas 

hidup dan menjadi penyebab morbiditas (Arslantas et al., 2017). 

 

Terdapat 384 juta orang (8.2%) di dunia mengalami masalah LUTS pada 

tahun 2008. Secara perhitungan diperkirakan pada tahun 2018 akan meningkat 

menjadi 8.5%. Di Indonesia, prevalensi terjadinya LUTS berkisar 13% dan di 

Asia angka prevalensinya berkisar antara 19.7-24.4% (Sumardi et al., 2011). 

Dalam sepuluh tahun terakhir laki-laki yang di diagnosis LUTS selalu 

mengalami peningkatan. Gejala yang timbul pada LUTS dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Salah satu penyakit yang berasosiasi dengan peningkatan 

gejala LUTS adalah benign prostate hyperplasia (BPH) (Egan, 2016).  
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Benign prostate hyperplasia adalah penyakit tumor jinak yang terjadi pada 

kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah organ yang rentan akan terjadinya 

pembesaran. Sebenarnya kelenjar yang mengalami pembesaran adalah 

kelenjar periuretra sedangkan jaringan dari prostat yang asli akan terdorong ke 

perifer dan membentuk kapsul. Secara histopatologi, BPH mempunyai 

karakterisktik peningkatan jumlah epitel dan sel stroma area periuretra pada 

prostat. Kapsul yang terbentuk pada BPH akan berperan pada terjadinya 

LUTS (Foster, 2008).  

 

Benign prostate hyperplasia sering terjadi pada usia lanjut. Sekitar 50% laki-

laki yang memiliki usia diatas 50 tahun diketahui memiliki bukti patologi 

BPH (Chughtai et al., 2016). Pada studi lain diketahui sekitar 1/3 laki-laki 

yang berusia 40-79 tahun menderita LUTS sedang sampai berat yang 

disebabkan oleh BPH. Di Indonesia angka kejadian BPH masih belum pasti, 

karena belum banyak penelitian tentang angka kejadiannya. Tetapi di dua 

rumah sakit besar di Jakarta yaitu Sumberwaras dan Cipto Mangunkusumo 

selama tiga tahun (1994-1997) terdapat 1040 kasus (Kidingallo et al., 2011). 

Angka kejadian BPH di Provinsi Lampung cukup banyak, khususnya di 

RSUD Abdul Moeloek. Dilaporkan bahwa terdapat 31 pasien yang dirawat di 

tahun 2017 (RSAM, 2017). 

 

Benign prostate hyperplasia hingga saat ini masih belum diketahui dengan 

pasti faktor penyebabnya. Meskipun sudah dilakukan penelitian yang intensif 
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sejak lima dekade yang lalu sampai saat ini penyebab dan hubungan 

penyebabnya masih belum diketahui dengan jelas. Secara molekular diduga 

terjadi penambahan jumlah sel karena proliferasi epitel dan stroma atau 

kegagalan apoptosis sehingga mengakibatkan terjadinya akumulasi. Hormon 

androgen, estrogen, interkasi epitel-stroma, growth factor, dan 

neurotransmitter diduga sebagai yang bertanggung jawab dalam proses 

hiperplasia. Faktor usia adalah yang paling berpengaruh terhadap perubahan 

kadar hormon tersebut (Foster, 2008). 

 

Faktor usia memegang peranan penting dalam terjadinya BPH. Namun, 

dibeberapa studi membuktikan sindrom metabolik berperan terhadap 

terjadinya pembesaran kelenjar prostat (Kwon et al., 2013). Sindrom 

metabolik adalah kumpulan ketidaknormalan metabolisme, diantaranya, 

obesitas, intoleransi glukosa, dislipidemia, dan hipertensi.  

 

Hipertensi diketahui berhubungan dengan kejadian LUTS namun masih belum 

terbukti berhubungan dengan BPH (Parsons 2007). Tetapi ada penelitian yang 

menyebutkan bahwa tekanan sistolik dan diastolik darah berasosiasi secara 

signifikan dengan laju pembesaran prostat (Pan et al. 2014). Oleh karena itu, 

peneliti ingin menganalisis hubungan usia dan hipertensi dengan kejadian 

BPH di Bangsal Bedah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang 

diambil adalah sebagi berikut. 

a. Apakah terdapat hubungan usia dengan kejadian BPH di Bangsal Bedah 

RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Tahun 2017? 

b. Apakah terdapat hubungan hipertensi dengan kejadian BPH di Bangsal 

Bedah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Tahun 2017? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui faktor-fakor resiko yang berhubungan dengan BPH di 

Bangsal Bedah dan Poliklinik Bedah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Tahun 

2017. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui hubungan usia dengan kejadian BPH di Bangsal Bedah 

RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Tahun 2017. 

b. Mengetahui hubungan hipertensi dengan kejadian BPH di Bangsal 

Bedah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Tahun 2017. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Bagi Peneliti 

Dapat mengetahui hubungan usia dan hipertensi dengan kejadian BPH di 

Bangsal Bedah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung tahun 2017 
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sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang ilmu Urologi 

serta penerapan ilmu metodologi penelitian yang telah didapatkan selama 

kuliah. 

1.4.2 Manfaat Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai data untuk penelitian 

lebih lanjut yang lebih spesifik. 

1.4.3 Manfaat Bagi Pembaca 

Memberikan informasi terkait hubungan usia dan hipertensi dengan kejadian 

BPH di Bangsal RSUD Dr. H. Abdul Moeloek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Kelenjar Prostat 

Prostat adalah salah satu organ reproduksi pada laki-laki yang memiliki 

bentuk seperti kenari. Kelenjar ini berfungsi untuk menambah volume cairan 

semen. Cairan yang dihasilkan sangat berperan dalam kesuburan seorang 

pria (Simon, 2006).  

 

Prostat merupakan kelenjar aksesoris terbesar pada sistem reproduksi laki-

laki. Susuanannya berupa dua pertiga terdiri dari glandular dan satu pertiga 

terdiri dari fibromuskular. Secara anatomis lobus prostat terbagi atas, 

isthmus prostat, lobus inferoposterior, lobus prostatae deexter et sinister, dan 

lobus medius. Prostat diperdarahi oleh arteri vesicalis inferior, arteri rectalis 

media, dan arteri pudenda interna (Moore & Dalley, 2013). Letak kelenjar 

prostat disajikan pada gambar 1. 
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(Sumber : Simon, 2006) 

Gambar 1. Posisi Kelenjar Prostat  

 

 

 

Secara histologi, kelenjar prostat mengandung sebagian besar kelenjar 

tubuloasinar bercabang yang kecil. Sebagian yang lain mengandung agregasi 

sekretorik padat yaitu concretio prostatica di dalam asininya (Eroschenko, 

2010). Kelenjar tubuloacinar prostat disusun oleh epitel bertingkat kuboid 

atau silindris. Stroma fibromuskular pada prostat mengelilingi kelenjar-

kelenjar. Prostat dikelilingi suatu simpai fibroelastis dengan otot polos. 

Septa dari simpai ini menembus kelenjar dan membaginya dalam lobus-

lobus yang tidak berbatas tegas pada orang dewasa. Seperti halnya vesikula 

seminalis, struktur dan fungsi prostat bergantung pada kadar testosteron 

(Junqueira & Caneiro, 2007). Histologi kelenjar prostat disajikan pada 

gambar 2. 
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(Sumber : Eroschenko, 2010) 

Gambar 2. Histologi Kelenjar Prostat.  

 

 

 

2.1.2 Benign Prostate Hyperplasia (BPH) 

2.1.2.1 Definisi Benign Prostate Hyperplasia (BPH) 

Benign prostate hyperplasia adalah diagnosis histologikal, yaitu proliferasi 

jaringan ikat, otot polos, dan epitel kelenjar pada zona transisi prostat yang 

tidak terkendali. Secara klinis BPH didiagnosis ketika terjadi obstruksi 

saluran kemih yang diakibatkan oleh pembesaran prostat (Vuichoud & 

Loughlin, 2015). 

 

Benign prostate hyperplasia atau bisa disebut BPH secara definisi umum 

adalah terjadinya pembesaran prostat secara jinak. BPH juga dikenal 
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dengan benign prostatic hypertrophy atau benign prostatic obstruction. 

Pertumbuhan prostat terjadi pada dua periode utama. Pertama, saat masa 

pubertas akan terjadi pembesaran prostat dua kali ukuran awal. Kedua, 

dimulai ketika usia 25 tahun hingga sepanjang kehidupan. Kasus BPH 

sering terjadi ketika pertumbuhan fase kedua (Simon, 2006). Perbedaan 

gambaran prostat dengan pembesaran prostat disajikan pada gambar 3. 

 

 

 

 

(Sumber : Chughtai et al., 2016) 

Gambar 3. Perbedaan Gambaran Prostat Normal dengan BPH.  

 

 

2.1.2.2 Epidemiologi 

Benign prostate hyperplasia sering terjadi pada usia lanjut. Sekitar 50% 

laki-laki yang memiliki usia diatas 50 tahun diketahui memiliki bukti 

patologi BPH (Chughtai et al., 2016). Pada studi lain diketahui sekitar 1/3 

laki-laki yang berusia 40-79 tahun menderita LUTS sedang sampai berat 

yang disebabkan oleh BPH. Di Indonesia angka kejadian BPH masih 

belum pasti, karena belum banyak penelitian tentang angka kejadiannya. 



10 

 

 

 

Tetapi di dua rumah sakit besar di Jakarta yaitu Sumberwaras dan Cipto 

Mangunkusumo selama tiga tahun (1994-1997) terdapat 1040 kasus 

(Kidingallo et al., 2011). 

2.1.2.3 Gejala dan Tanda 

a. Gejala Umum BPH adalah sebagai berikut : 

1. Sering berkemih 

2. Sulit berkemih 

3. Nyeri saat berkemih 

4. Urin berdarah 

5. Nyeri saat ejakulasi 

6. Cairan ejakulasi berdarah 

7. Gangguan ereksi 

8. Nyeri pinggul atau punggung  

Gejala klinis BPH dikelompokkan menjadi dua yaitu gejala obstruktif 

dan gejala iritatif.Gejala obstruktif yaitu kumpulan gejala berupa 

pancaran urin lemah (loss of force), pancaran urin terputus-putus 

(intermittency), hesitancy, tidak puas ketika selesai berkemih (sense 

of residual urine), keluarnya sisa urin pada akhir berkemih (terminal 

dribbling), dan rasa ingin berkemih ketika selesai berkemih (double 

voiding). Gejala iritatif meliputi terbangun di tengah malam karena 
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sering berkemih (nocturia), sulit menahan untuk berkemih (urgency), 

frekeunsi berkemih yang tidak normal (polakisuria), terkadang terjadi 

urin berdarah (hematuria) (Kirby et al, 1997). Gejala yang timbul 

pada BPH sering diakibatkan karena uretra yang tertutup dan kandung 

kemih yang bekerja terlalu keras untuk mendorong urin melewati 

uretra yang tertutup (Simon, 2006). 

b. Tanda 

Tanda klinis terpenting BPH adalah ditemukannya pembesaran 

konsistensi kenyal pada pemeriksaan colok dubur / digital rectal 

examination (DRE). Apabila teraba indurasi atau terdapat bagian yang 

teraba keras, perlu dipikirkan kemungkinan prostat stadium 1 dan 2 

(Simon, 2006). Pemeriksaan digital rectal disajikan pada gambar 4. 

 

 

 

 

(Sumber : Simon, 2006) 

Gambar 4. Digital Rectal. 

 

 



12 

 

 

 

2.1.2.4 Etiopatogenesis 

Konsensus tentang etiologi BPH tidak ditemui hingga saat ini. Ada banyak 

pendapat, seperti perubahan fungsi urodinamik karena meningkatnya 

uretra angulasi prostat. Beberapa telah menemukan bahwa peristiwa 

molekuler, seperti peningkatan stress oksidatif, kerusakan iskemik akibat 

gangguan pembuluh darah, hilangnya regulator negatif kontrol siklus sel, 

atau perubahan kadar hormon terkait usia. Namun, sebagian besar 

postulasi etiologi mengarah ke peradangan prostat sebagai inisiator BPH 

(Schauer & Rowley, 2011). 

 

Etiologi BPH kemungkinan kompleks dan multi-faktorial, meskipun jelas 

bahwa gangguan ini bersifat progresif dan berhubungan dengan 

peradangan kronis (Delongchamps et al., 2008). Risiko gejala BPH telah 

terbukti secara signifikan lebih tinggi pada pria dengan peradangan 

intraprostatic kronis (Chughtai et al., 2011). 

 

Meskipun penyebab BPH masih belum sepenuhnya dipahami, saat ini 

diketahui bahwa androgen dan estrogen berperan secara sinergis dalam 

pembentukannya. Proses terjadinya BPH sudah jelas dibutuhkan adanya 

testis yang utuh. Sehingga BPH tidak akan terjadi pada laki-laki yang 

dikebiri sebelum onset pubertas, sesuai dengan peran utama androgen 

dalam patogenesisnya (Kumar et al., 2014). Patogenesis BPH disajikan 

pada gambar 5. 
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(Sumber : Chughtai et al., 2016) 

Gambar 5. Patogenesis BPH. 

 

 

2.1.2.5 Faktor Resiko 

Patofisiologi yang menjelaskan mengenai perkembangan BPH sangat 

rumit dan sangat sedikit yang diketahui. Banyak faktor resiko yang 

berperan baik yang dapat dimodifikasi maupun yang tidak dapat 

dimodifikasi. Bahkan faktor resiko tersebut masih belum sepenuhnya 

diteliti (Chughtai et al., 2016). Faktor resiko BPH salah satunya adalah 

sindrom metabolik diantaranya obesitas, hipertensi, diet, hormon seks. 

Selain itu faktor yang paling berperan adalah bertambahnya usia. 
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a. Faktor Usia 

Faktor usia adalah yang paling berperan penting dalam proses 

terjadinya BPH dan telah dikonfirmasi oleh berbagai penelitian. 

Sebagai contoh, dalam sebuah studi dari 278 orang (Usia rata-rata 

pada awal penelitian: 58 tahun) yang terdaftar di Baltimore 

Longitudinal Study of Aging yang memiliki mengalami setidaknya 

dua scan MRI untuk menentukan prostat volume, volume prostat rata-

rata adalah 28,1 ml (kisaran: 4,4-135,0 ml) pada MRI pertama dan 

31,1 ml (kisaran: 8,7-237,3 ml) pada akhir masa studi dengan median 

tindak lanjut selama 4,3 tahun (Loeb et al., 2009). Dilaporkan bahwa 

volume prostat meningkat pada tingkat rata-rata 0,6 ml per tahun 

(kisaran: 9,9 ke 62,1 ml), yang mewakili rata-rata tahunan perubahan 

2,5% (Loeb et al., 2009). Meskipun keparahan gejala tidak bisa 

berkorelasi langsung dengan volume prostat, namun memiliki volume 

prostat yang besar merupakan faktor risiko untuk perkembangan 

menjadi LUTS. Artinya, prostat lebih besar terkait dengan 

peningkatan risiko retensi urin, resiko ke depan perlu untuk operasi 

dan peningkatan gejala klinis dari BPH (Roehrborn et al., 2011). 

b. Obesitas 

Dalam beberapa studi dijelaskan bahwa, obesitas menjadi faktor 

resiko dalam terjadinya BPH. Peningkatan jaringan adipose telah 

terbukti berasosiasi dengan peningkatan volume prostat. Pada 

pengukuran waist-to-hip ratio, setiap peningkatan 0.05 terbukti 



15 

 

 

 

berasosiasi dengan peningkatan 10% resiko terjadinya BPH (Kristal et 

al., 2007). Dalam penelitian lain diketahui bahwa laki-laki dengan 

IMT 25-29.9 kg/m2  dibandingkan dengan IMT<25 kg/m2  memiliki 

resiko lebih besar terjadinya pembesaran prostat dengan nilai odd 

ratio 1.41, pada IMT 30-34 kg/m2 memiliki odd ratio 1.27, dan pada 

IMT>35 kg/m2 memiliki odd ratio 3.52 (Parsons, 2007). Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Jung et al. (2016), diketahui bahwa 

lingkar perut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volume 

prostat. Hal ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Besiroglu et al. (2017) yang menjelaskan lingkar perut berkorelasi 

dengan terjadinya peningkatan volume prostat. 

c. Profil Lipid 

Kadar kolesterol diketahui memiliki pengaruh dalam proses 

pembesaran prostat. Namun, bukti tentang faktor ini masih sangat 

sedikit. Studi tentang faktor ini tidak semuanya mengatakan 

berasosisasi dengan pembesaran prostat. Pada penelitian cohort di 

swedia menyebutkan bahwa HDL yang rendah berasosiasi dengan 

peningkatan volume prostat. Sedangkan pada penelitian di turki 

menyebutkan bahwa profil lipid tidak berasosiasi secara signifikan 

terhadap peningkatan volume prostat (Parsons, 2007). Abdollah et al. 

(2011) melakukan pemeriksaan pada 158 pria dan melaporkan bahwa 

individu yang memliki high-density lipoprotein (HDL) cholesterol 

(<1,18 mmol/l) memiliki volume prostat yang besar (rata-rata 49 ml 
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vs 39 ml ; p=0.002). Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh 

Besiroglu et al. (2017) menjelaskan bahwa pada analisis mulitvariat, 

variabel profil lipid memiliki hubungan yang sangat signifikan 

dengan peningkatan volume prostat. 

d. Hipertensi 

Hipertensi diketahui memiliki peranan dalam peningkatan volume 

prostat. Berawal dari uji pada hewan yang dilakukan oleh Golomb et 

al. (2000), diketahui bahwa hipertensi yang dialami oleh tikus 

berpengaruh terhadap pembesaran prostat. Pada penelitian cohort 

yang pernah dilakukan, disimpulkan bahwa adanya hipertensi 

mengakibatkan peningkatan resiko sebanyak 1.5 kali lipat untuk dapat 

timbul gejala LUTS/BPH. (Abdollah et al., 2011). Hasil yang sama 

juga didapatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Pan et al. (2014), 

bahwa tekanan sistolik dan diastolik darah berasosiasi secara 

signifikan dengan laju pembesaran prostat. 

2.1.2.6 Pemeriksaan 

Pemerikasaan pada pasien BPH dilakukan dengan dua spesimen, yaitu 

darah dan urin. Pemeriksaan darah dilakukan dengan kreatinin serum, 

elektrolit, dan PSA (Prostate Spesific Antigen). Sementara itu, 

pemeriksaan urin yang dilakukan adalah sedimen urin dan kultur 

(Baltimore, 2007). 
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Prostate Specific Antigen (PSA) disintesis oleh sel epitel kelenjar prostat 

dan bersifat organ spesifik tetapi bukan kanker spesifik. Serum PSA dapat 

dipakai untuk mengetahui perjalanan penyakit dari BPH, dalam hal ini jika 

kadar PSA tinggi berarti pertumbuhan volume prostat lebih cepat, keluhan 

akibat BPH atau laju pancaran urin lebih buruk, dan lebih mudah 

terjadinya retensi urin akut. Pertumbuhan volume kelenjar prostat dapat 

diprediksikan berdasarkan kadar PSA. Semakin tinggi kadar PSA makin 

cepat laju pertumbuhan prostat. Laju pertumbuhan volume prostat rata-rata 

setiap tahun pada kadar PSA 0,2−1,3 ng/dl adalah 0,7 mL/tahun, 

sedangkan pada kadar PSA 1,4−3,2 ng/dl sebesar 2,1 mL/tahun, dan kadar 

PSA 3,3−9,9 ng/dl adalah 3,3 mL/tahun. Kadar PSA di dalam serum dapat 

mengalami peningkatan pada peradangan, setelah manipulasi pada prostat 

(biopsi prostat atau TURP), pada retensi urin akut, kateterisasi, keganasan 

prostat, dan usia yang makin tua (IAUI, 2003). 

 

Pada pemeriksaan aliran urin dilakukan juga tes urodinamik. Pemeriksaan 

ini berupa prosedur untuk menilai apakah uretra dan kandung kemih 

berfungsi dengan baik dalam menampung dan mengalirkan urin. Pada 

pemeriksaan urodinamik seringkali focus untuk menilai kemampuan 

kandung kemih untuk menahan urin dan mengosongkannya. Pemeriksaan 

tersebut meliputi, uroflowmetri, postvoid residual measurement, dan 

melihat apakah ada urin residu pada kandung kemih (Simon, 2006). 
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Pemeriksaan lain yang dapat dilakukan adalah biposi. Biopsi adalah 

peosedur pengambilan bagian kecil jaringan prostat untuk dilakukan 

pemeriksaan secara mikroskopis. Pada pemeriksaan ini bisa dinilai apakah 

pasien mengalami BPH atau bahkan mengalami kanker prostat (Simon, 

2006). 

2.1.2.7 Penatalaksanaan 

Tujuan terapi pada pasien BPH adalah mengembalikan kualitas hidup 

pasien. Terapi yang ditawarkan pada pasien tergantung pada derajat 

keluhan, keadaan pasien, maupun kondisi objektif kesehatan pasien yang 

diakibatkan oleh penyakitnya (IAUI, 2003). Penatalaksanaan yang 

diberikan berupa modifikasi gaya hidup, watchful waiting, terapi 

farmakologi, prosedur non-bedah, dan pembedahan (Levy & Samraj, 

2007; Davidson & Chutka, 2008; LaSpina & Haas, 2008). Tujuan dari 

penatalaksanaan adalah untuk memaksimalkan aliran urin, meringankan 

gejala, dan menghambat atau mencegah perkembangan BPH (Tanguay et 

al., 2009). 

 



 

 

 

 

2.2 Kerangka Teori 

Secara teori kejadian BPH dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut adalah usia, keturunan, hipertensi, obesitas, dan profil 

lipid. Kerangkat teori dari penelitian ini disajikan pada gambar 6.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kerangka Teori  Hubungan Usia dan Hipertensi dengan Kejadian BPH. 
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2.3 Kerangka Konsep 

Kerangka konsep pada penelitian ini disajikan pada gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Kerangka Konsep. 

 

 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

a. Terdapat hubungan antara usia dengan kejadian BPH di Bangsal Bedah 

RSUD Dr. H. Abdul Moeloek tahun 2017. 

b. Terdapat hubungan antara hipertensi dengan kejadian BPH di Bangsal 

Bedah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Tahun 2017. 

Usia 

Hipertensi 

BPH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analitik observasional dengan 

rancangan case control. Case control merupakan rancangan studi 

epidemiologi yang mengkaji hubungan penyakit dan paparan (faktor 

penelitian). Desain penelitian ini mampu dipergunakan untuk mencari 

hubungan seberapa jauh faktor resiko mempengaruhi terjadinya penyakit 

(Notoatmodjo, 2010). 

 

Kelebihan menggunakan desain penelitian ini adalah relatif mudah dan murah, 

cocok digunakan untuk penelitian pada penyakit dengan periode laten yang 

panjang. Subjek penelitian yang dipilih didasarkan status penyakit. Desain 

penelitian ini dapat digunakan untuk meneliti beberapa paparan terhadap 

sebuah penyakit sekaligus (Notoatmodjo, 2010). 
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3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung 

yang berlangsung sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2017. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien di Bangsal Bedah RSUD 

Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung tahun 2017 yang tercatat dalam 

rekam medik. 

3.3.2 Sampel 

Pemilihan subjek dilakukan dengan menggunakan metode consecutive. 

Besar sampel ditentukan dengan rumus analitik kategorik tidak bepasangan 

sebagai berikut. 

  

 

 

 

      

 

 

 

Keterangan: 

n1 = besar sampel kasus 

n2 = besar sampel kontrol 
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Z  = derivat baku alfa dengan tingkat kemaknaan 95%, hipotesis 

dua arah sehingga Z  = 1,96 

Z  = derivat baku beta dengan kekuatan uji penelitian 80%, 

sehingga  0,842 

OR = Odd Ratio faktor usia dengan nilai 4,566. (Sumber : 

Amalia, 2007) 

P2 = proporsi pada keompok yang sudah diketahui nilainya 

yaitu, 0,6. (Sumber : Amalia, 2007) 

Q2 = 1- P2 

P1 = proporsi paparan pada kelompok kontrol dengan nilai 0,91 

(Sumber : Amalia, 2007) 

P = Proporsi total =  

Q = 1-P 

Berdasarkan rumus besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

didapatkan besar sampel minimal sebanyak 30 sampel kontrol dan 30 

sampel kasus dengan kriteria inklusi dan ekslusi. 

3.4 Kriteria Penelitian 

3.4.1 Kelompok Kasus 

Kriteria inklusi kelompok kasus pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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a. Pasien bangsal bedah RSUD Abdul Moeloek tahun 2017. 

b. Pasien didiagnosis BPH secara klinis. 

c. Memiliki rekam medik. 

Kriteria eksklusi kelompok kasus pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Pasien yang didiagnosis kanker prostat. 

b. Pasien yang memiliki penyakit diabetes melitus. 

3.4.2 Kriteria Kelompok Kontrol 

Kriteria inklusi kelompok kontrol pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Pasien tidak didiagnosis BPH secara klinis. 

b. Pasien bangsal bedah RSUD Abdul Moeloek tahun 2017. 

c. Memiliki rekam medik. 

Kriteria eksklusi kelompok kontrol pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

a. Pasien yang didiagnosis kanker prostat. 

b. Pasien yang memiliki penyakit diabetes melitus. 

3.5 Identifikasi Variabel Penelitian 

3.5.1 Variabel Independen 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah usia dan hipertensi. 

3.5.2 Variabel Terikat 

 Variabel terikat dalam penelitian ini adalah BPH. 
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3.6 Definisi Operasional 

 Definisi Operasional dari penelitian ini disajikan pada tabel 1. 

 

 

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel 

  

 Variabel Definisi Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

1. Usia Usia pasien pada saat 

didiagnosa terkena BPH. 

Rekam 

Medis 

1. ≥50 tahun 

2. <50 tahun 

Ordinal 

2. Hipertensi Suatu kondisi di mana 

tekanan sistolik darah 

≥140 mmHg dan / atau 

diastolik ≥90 mmHg 

(WHO, 2013) 

Rekam 

Medis 

1. Hipertensi 

(tekanan 

sistolik ≥140 

mmHg dan / 

atau diastolik 

≥90 mmHg) 

2. Tidak 

Hipertensi 

(tekanan 

sistolik <140 

mmHg dan / 

atau diastolic 

<90 mmHg). 

Ordinal 

3. BPH Proliferasi jaringan ikat, 

otot polos, dan epitel 

kelenjar pada zona 

transisi prostat yang 

tidak terkendali. 

Rekam 

medik 

1.  BPH (diagnosis 

berdasarkan 

pemeriksaan 

klinis) 

2. Tidak BPH 

(tidak BPH 

secara 

pemeriksaan 

klinis) 

Nominal 
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3.7 Instrumen, Cara Pengambilan Data dan Alur Penelitian 

3.7.1 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan peralatan untuk mendapatkan data sesuai 

dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini peralatan yang digunakan 

untuk pengambilan data beserta pendukungnya adalah sebagai berikut.  

a.  Alat tulis  

Alat tulis adalah peralatan yang di gunakan untuk mencatat data 

penelitian. 

b.  Rekam medis 

  Rekam medis digunakan unuk mengetahui data klinis responden. 

3.7.2 Cara Pengambilan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa sekunder. Data 

sekunder diperoleh dari pihak rumah sakit berkaitan tentang daftar, jumlah 

pasien, dan rekam medis yang ada di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek. 
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3.7.3 Alur Penelitian 

 Alur pada penelitian ini disajikan pada gambar 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Alur Penelitian. 
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3.7 Rencana Pengolahan dan Analisis Data 

3.7.1 Rencana Penolahan Data 

Pengolahan data dilakukan setelah semua data terkumpul. Tahap pertama 

adalah melakukan editing terhadap data yang tersedia.Pada tahap ini, 

peneliti memeriksa data responden dan memastikan bahwa seluruh data 

yang diperoleh sudah lengkap serta sesuai dengan kriteria inklusi dan 

eksklusi. Tahap kedua adalah coding, yaitu memberikan kode-kode untuk 

data-data tertentu agar memudahkan tabulasi dan analisa data. Tahap ketiga 

adalah entry atau memasukkan data ke komputer untuk selanjutnya 

dilakukan pengolahan data dengan teknik komputerisasi. 

3.7.2 Analisis Data 

3.7.2.1 Analisis Univariat 

Analisis ini bertujuan untuk menganalisis setiap variabel penelitian berupa 

distribusi frekuensi dari variabel-variabel yang diteliti. Analisis dilakukan 

menggunakan program statistik untuk mengetahui distribusi frekuensi 

responden berdasarkan usia, hipertensi, dan BPH.   

3.7.2.2 Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk menganalisis hubungan antara variabel 

bebas (usia dan hipertensi) dengan variabel terikat (BPH). Kedua jenis 

variabel pada penelitian ini sama-sama menggunakan skala kategorik. 

Dilakukan analisis terhadap variabel kategorik tidak berpasangan. Oleh 

karena itu, uji analisis dilakukan dengan menggunakan uji Chi Square. 

Syarat chi square adalah sel yang mempunyai nilai expected kurang dari 
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lima maksimal 20% dari jumlah sel. Alternatif dari uji ini adalah uji 

Fisher. 

 

Kemaknaan perhitungan stastitika digunakan batas 0,05 terhadap 

hipotesis, berarti jika P Value ≤ 0,05 maka Ho ditolakdan Ha diterima, 

artinya ada hubungan antara variable independen dengan variabel 

dependen. Jika P value > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya 

tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen 

yang di uji. 

 

Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai besar resiko (Odd Ratio/OR) 

paparan terhadap kasus dengan menggunakan tabel 2×2 sebagai berikut. 

 

  
Tabel 2. Nilai Besar Risiko (Odds Ratio/OR) Paparan Terhadap Kasus 

 Penyakit 

Paparan 

Kasus 

(+) 

Kontrol 

(-) 
Total 

Terpapar a b a+b 

Tidak Terpapar c d c+d 

Total a+c b+d a+b+c+d 
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Besar nilai odd rasio dinyatakan dengan rumus OR = ad/bc, dengan 

confidence interval 95%. Hasil interpretasi nilai OR adalah sebagai 

berikut.  

a. Bila OR >1 CI 95 % tidak mencakup nilai 1, menunjukkan bahwa 

faktor yang diteliti merupakan faktor risiko. 

b. Bila OR >1 CI 95 % mencakup nilai 1, menunjukkan bahwa faktor 

yang diteliti bukan merupakan faktor risiko. 

c. Bila OR < 1 CI 95 % tidak mencakup nilai 1, menunjukkan bahwa 

faktor yang diteliti merupakan faktor protektif. 

3.7.3 Analisis Multivariat 

Analisis multivariat dilakukan untuk melihat variabel independen yang 

paling berpengaruh terhadap variabel dependen. Analisis multivariat yang 

digunakan adalah regresi logistik, dengan tingkat kepercayaan 95% dan 

menggunakan metode menentukan odds rasio variabel kategorik dikotom. 

Variabel yang akan dimasukkan ke dalam analisis regresi logistik adalah 

variabel yang pada analisis bivariat mempunyai nilai p < 0,25. 

3.9 Etika Penelitian 

Penelitian ini telah diajukan ke Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung dengan nomor surat persetujuan etik 

4349/UN26.8/DL/2017. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Faktor usia merupakan faktor resiko kejadian BPH di Bangsal Bedah 

RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Tahun 2017. 

2. Faktor hipertensi merupakan faktor resiko kejadian BPH di Bangsal Bedah 

RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Tahun 2017. 

3. Faktor usia merupakan faktor yang lebih dominan berpengaruh 

dibandingkan faktor hipertensi pada kejadian BPH di Bangsal Bedah 

RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Tahun 2017. 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut. 

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitan dengan variabel yang 

lebih banyak untuk mengetahui gambaran lebih jelas mengenai faktor 



 

 

 

 

resiko kejadian BPH. 

2. Masyarakat dan pihak terkait agar lebih waspada terhadap faktor resiko 

terjadinya BPH yaitu pada laki-laki dengan usia ≥50 tahun dan adanya 

riwayat hipertensi. 
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