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ABSTRAK 

HUBUNGAN VOLUME PROSTAT DENGAN PENURUNAN KADAR HEMOGLOBIN PADA 

PASIEN BENIGN PROSTATE HYPERPLASIA (BPH) YANG DILAKUKAN 

TRANSURETHRAL RESECTION OF PROSTATE (TURP) DI RSUD PROVINSI NTB 

PERIODE 2013-2017 

Fabian Arassi Sudiantono*, Akhada Maulana**, Ida Ayu Eka Widiastuti*** 

*Mahasiswa Fakultas Kedokteran, Universitas Mataram, email: fabianarassi@gmail.com 
**Dokter Spesialis Urologi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB 

***Dokter Fakultas Kedokteran Universias Mataram 
 

Latar Belakang: Benign Prostate Hyperplasia (BPH) adalah pembesaran prostat jinak yang 

memengaruhi kualitas hidup pada pria lanjut usia. Transurethral Resection of the Prostate 

(TURP) merupakan gold standard untuk tatalaksana BPH. Perdarahan yang ditandai dengan 

penurunan hemoglobin merupakan komplikasi TURP dan sering terjadi selama prosedur TURP. 

Perdarahan dipengaruhi salah satunya oleh ukuran prostat. Dengan dilakukannya penelitian ini 

diharapkan dapat diketahui hubungan volume prostat dengan penurunan kadar hemoglobin 

pada pasien BPH yang menjalani TURP. 

Metode: Rancangan penelitian ini adalah cross sectional dengan teknik pengambilan sampel 

purposive sampling. Sampel yang digunakan adalah pasien BPH yang tercatat pada rekam 

medis dan memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat periode tahun 2013 – 2017, sebanyak 229 sampel. Dilakukan uji korelasi 

Pearson untuk mengetahui hubungan antara volume prostat dan penurunan kadar hemoglobin 

pasca TURP. 

Hasil: Pasien BPH yang menjalani TURP rata-rata berusia 65,7 tahun dengan rerata volume 

prostat 71 gram dan rata-rata penurunan hemoglobin 1,9 mg/dL. Didapatkan korelasi yang tidak 

signifikan antara volume prostat dengan penurunan kadar hemoglobin (p=0,525). 

Kesimpulan: Volume prostat yang membesar tidak memengaruhi penurunan kadar hemoglobin 

pada pasien BPH yang menjalani TURP di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat periode tahun 2013 – 2017. 

Kata kunci: TURP, volume prostat, penurunan kadar hemoglobin. 

 

 

 

mailto:fabianarassi@gmail.com


3 
 

ABSTRACT 

RELATIONSHIP OF PROSTATE VOLUME WITH DECREASE OF HEMOGLOBIN IN BENIGN 

PROSTATE HYPERPLASIA (BPH) PATIENT WHICH IS UNDERWENT TRANSURETHRAL 

RESECTION OF PROSTATE (TURP) AT WEST NUSA TENGGARA GENERAL HOSPITAL 

PERIOD 2013-2017 

Fabian Arassi Sudiantono, Akhada Maulana, Ida Ayu Eka Widiastuti 

*Student of Medical Faculty, Mataram University, email: fabianarassi@gmail.com 
**Department of Urology, NTB Provincial General Hospital 

***Lecturer of Medical Faculty, Mataram University 

 

Background: Benign Prostate Hyperplasia (BPH) is an enlargement of prostate that affecting 

elderly men quality of life. Transurethral Resection of the Prostate (TURP) represent the gold 

standard in the treatment of BPH. The most frequent complication of TURP represented by 

intraoperative bleeding shown as decreased hemoglobin levels. One of the cause of bleeding is 

prostate size. With this study, it is expected to find out the relationship of prostate volume with 

decrease of hemoglobin levels in BPH patients post TURP. 

Methods: The design of this research was cross sectional with purposive sampling technique. 

The sample used was the patient of BPH which recorded in medical record and meet both 

inclusion and exclusion criteria at the West Nusa Tenggara General Hospital for the period of 

2013 – 2017, as many as 229 samples. Data were analyzed by Pearson correlation test to find 

out the correlation of prostate volume and decrease of hemoglobin levels. 

Result: This study showed that patients has average age of 65,7 years old with the average of 

prostate volume of 71 gram and average of decreased hemoglobin levels was 1,9 mg/dL. There 

were no significant correlation between prostate volume with decrease of hemoglobin levels 

(p=0,525). 

Conclusion: The enlarged prostate volume does not affect the decrease of hemoglobin levels 

in BPH patients underwent TURP at West Nusa Tenggara General Hospital period 2013 – 

2017. 

Keywords: TURP, prostat volume, decrease of hemoglobin levels. 
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PENDAHULUAN 

Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) 

adalah masalah umum yang mempengaruhi 

kualitas hidup sekitar sepertiga pria yang 

berusia lebih dari 50 tahun.4 BPH 

didefinisikan sebagai penyumbatan dari 

pembesaran prostat jinak dengan tampilan 

histologis adenoma prostat/adenomata 

yang menyebabkan derajat obstruksi 

bervariasi, dengan atau tanpa gejala.8  

BPH adalah suatu kondisi yang 

berhubungan erat dengan penuaan. BPH 

dialami oleh 50% pria yang berusia 60 

tahun dan ± 80% pria yang berusia 80 

tahun. Di seluruh dunia, terdapat sekitar 30 

juta pria memiliki gejala yang berhubungan 

dengan BPH.6 Di Amerika Serikat terdapat 

14 juta orang memiliki gejala BPH. Salah 

satu hipotesis menyebutkan penyebab BPH 

adalah perubahan hormon testosteron 

akibat proses penuaan.3 

Pengobatan BPH dapat berupa 

medikamentosa dan tindakan bedah. Para 

spesialis urologi sependapat bahwa apabila 

volume kelenjar prostat ≤60 gram dilakukan 

operasi tertutup sedangkan apabila 

perkiraan volume kelenjar prostat >60 gram 

dilakukan operasi terbuka.8 Salah satu 

tindakan bedah tertutup untuk BPH adalah 

Transurethral Resection of the Prostate 

(TURP) yang merupakan gold standard 

untuk tatalaksana BPH. Pada TURP 

dilakukan pendekatan endoskopi untuk 

mengangkat bagian dari adenoma prostat 

yang mengelilingi uretra. TURP menjadi 

pilihan andalan pada bidang urologi untuk 

penatalaksanaan lower urinary tract 

symptom (LUTS)/BPH selama lebih dari 50 

tahun.3,16 Komplikasi dari tindakan TURP 

yang utama adalah perdarahan saat 

berlangsungnya dan setelah tindakan TURP 

terutama pada prostat dengan volume >30 

cc.3,15 Perdarahan tersebut dapat 

menyebabkan morbiditas meningkat dan 

gangguan yang fatal.3 Untuk 

memperkirakan jumlah volume darah yang 

hilang dapat dihitung dengan 

membandingkan hemoglobin sebelum dan 

sesudah operasi.1 

Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Del Rosso didapatkan penurunan 

hemoglobin sebelum dan sesudah operasi 

TURP sebanyak 1,7 g/dl.5 Pada penelitian 

lainnya yang dilakukan oleh Aminsharifi et 

al., didapatkan penurunan hemoglobin 

sebanyak 1,38 g/dl.1  

 

METODE  

 Penelitian ini merupakan penelitian 

analitik dengan desain penelitian potong 

lintang (cross sectional). Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh pasien BPH 

yang tercatat pada rekam medis di RSUD 

Provinsi NTB periode Januari 2013 – 
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Desember 2017 dengan teknik purposive 

sampling yaitu seluruh pasien BPH yang 

tercatat pada rekam medis di RSUD 

Provinsi NTB. 

Data yang digunakan dalam penelitian 

ini akan diolah dengan menggunakan 

program komputer. Uji korelasi yang 

digunakan dalam peneltian ini adalah uji 

korelasi parametrik Pearson untuk melihat 

signifikansi hubungan antara dua variabel 

yang diteliti. 

 

HASIL PENELITIAN 

Tabel 1 Karakteristik Subjek Penelitian  

Karakteristik 

Subjek 

Penelitian 

Frekuensi 

(n) 

Persentase 

(%) 

Umur   

48-62 90 39,4% 

63-77 117 51,1% 

78-92 20 8,7% 

≥93 2 0,8% 

Pendidikan   

SD/Tidak 

sekolah  

184 80,3 

SLTP   19 8,2 

SLTA  15 6,5 

Akademi 1 0,4 

Pekerjaan   

Pegawai 

Negeri  

6 2,6 

Wiraswasta  4 1,7 

Pensiunan  

Tidak Bekerja 

17 

191 

7,4 

83,4 

Petani  12 5,2 

Status 

Perkawinan 

  

Menikah 229 100 

Duda 0 0 

Gambaran karakteristik berdasarkan 

kelompok umur keseluruhan subjek 

penelitian terbanyak pada kelompok umur  

63 – 77 tahun sebanyak 117 pasien 

(51,1%), umur paling sedikit pada kelompok 

umur 93 tahun keatas sebanyak 2 pasien 

(0,8%), dengan umur termuda adalah 48 

tahun dan umur tertua adalah 95 tahun dan 

rata-rata umur 65,75. 

Pada gambaran karakteristik riwayat 

pendidikan terbanyak adalah Sekolah 

Dasar/tidak sekolah yaitu 184 orang 

(80,3%), sedangkan riwayat pendidikan 

yang paling sedikit adalah Sarjana/Akademi 

yaitu 1 orang (0,4%). 

Penderita BPH di RSUD Provinsi NTB yang 

tercatat sebagai subjek penelitian 

berdasarkan karakteristik pekerjaan, 

kelompok pekerjaan terbanyak yang 

tercatat tidak mempunyai pekerjaan yaitu 

191 orang (83,4%). Kelompok pekerjaan 

pasien penderita BPH yang paling sedikit 

adalah wiraswasta yaitu 4 orang (1,7%). 

Dilihat dari status pernikahan, seluruh 

penderita BPH berstatus menikah dan atau 

pernah menikah dengan kata lain semua 

pasien mempunyai pasangan hidup.  

 

Tabel 2 Data Variabel Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Rerata ± SD Min – Maks 

Volume 

prostat  

(cc) 

71.24 ± 31.141   28 – 253 

Penurunan 1.93 ± 1.106    0 – 5,3 
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HB (mg/dL) 

Dari keseluruhan subjek penelitian, 

rata-rata memiliki volume prostat 71,24 

gram. Rerata perbedaan Hb sebelum dan 

setelah prosedur TURP adalah 1,92 mg/dL. 

 

Tabel 3 Uji Korelasi antara Volume Prostat 

dengan Penurunan Hb 

Variabel Penelitian p 

Volume Prostat 
0,525 

Penurunan HB 

Hasil dari uji korelasi tersebut dapat 

dilihat pada tabel 3 yang menunjukan 

bahwa tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara volume prostat dengan 

penurunan kadar hemoglobin yang 

ditunjukkan dengan nilai p = 0,525 (p > 

0,05). 

 

PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini data total 

sebanyak 229 pasien. Usia terbanyak ada 

pada kelompok umur 63 – 77 tahun 

sebanyak 117 pasien (51,1%). Penelitian 

oleh Aminsharifi et al mengenai komplikasi 

TURP berupa perdarahan pada 69 orang 

pasien BPH didapatkan umur pasien 

terbanyak adalah 67-83 tahun sebanyak 34 

pasien (49,2%).1 Penelitian oleh Del Rosso 

tentang evaluasi tindakan TURP pada 

pasien suspek BPH pada 80 pasien di RS 

Universitas L’Aquila di Italia mendapatkan 

pasien terbanyak pada umur ≥50 tahun 

sebanyak 48 pasien (53,4%) dan umur 

terendah adalah 46 tahun (12,5%).5  

Hasil ini sejalan dengan teori yang 

menyebutkan bahwa BPH erat kaitannya 

dengan umur.8 BPH dialami oleh 50% pria 

yang berusia 60 tahun dan ± 80% pria yang 

berusia 80 tahun.6 Hal ini disebabkan 

karena hiperplasia sel prostat yang 

berkaitan erat dengan meningkatnya kadar 

dehidrotestosteron (DHT) dan proses 

penuaan.13,17 Pada proses penuaan akan 

terjadi perubahan keseimbangan kadar 

hormon testosteron dan hormon estrogen. 

Produksi testosteron menurun dan adanya 

konversi testosteron menjadi estrogen 

dengan bantuan enzim aromatase. Sifat 

estrogen merangsang terjadinya hiperplasia 

pada stroma jaringan prostat.13 Proliferasi 

sel kelenjar prostat dipicu oleh estrogen 

yang terdapat di dalam prostat melalui 

mekanisme peningkatkan sensitivitas 

prostat terhadap rangsangan hormon 

androgen, peningkatkan jumlah reseptor 

dan penurunan jumlah apoptosis sel prostat 

yang akan membuat volume prostat 

membesar.3 

Subjek pada penelitian ini memiliki 

rata-rata volume prostat 71 gram. Volume 

prostat terbesar dalam penelitian ini adalah 

253 gram sedangkan volume prostat 

terkecil adalah 28 gram. Para spesialis 

urologi sependapat bahwa bila volume 

prostat ≤60 gram dilakukan operasi tertutup 

sedangkan volume prostat >60 gram 
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dilakukan operasi terbuka.8 Hal tersebut 

berbeda dengan hasil penelitian ini dimana 

volume prostat >60 gram dan tetap 

dilakukan TURP. Dasar pengambilan 

keputusan dilakukannya prosedur TURP 

adalah karena TURP merupakan terapi 

standar baku emas dalam mengatasi BPH 

dan pada sebagian besar pasien lanjut usia 

tidak dapat dilakukan operasi terbuka.17 

Pada penelitian ini didapatkan rerata 

perbedaan Hb sebelum dan setelah 

prosedur TURP adalah 1,9 mg/dL. 

Sebanyak 24 pasien (10,4%) menerima 

transfusi darah setelah dilakukannya TURP 

karena kadar hemoglobin pasien ≤10mg/dl. 

Hal ini berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Karadeniz yang 

menyebutkan bahwa pada beberapa pasien 

dengan sindroma TURP dan kadar 

hemoglobin ≤8 g/dL pasca operasi TURP 

memerlukan transfusi darah.9 Penelitian 

oleh Mteta et al menunjukkan bahwa 

transfusi pada pasien pasca TURP 

biasanya adalah akibat penilaian klinis yang 

tidak tepat dan jarang memerlukan 

transfusi.11 Perdarahan dengan jumlah 

banyak dipengaruhi oleh volume prostat 

yang besar dan waktu operasi yang 

memanjang. Jumlah darah yang lebih 

banyak  membutuhkan transfusi, namun hal 

tersebut bergantung pada pengalaman dari 

ahli bedah dan kecepatan prosedur 

TURP.19 

Pada analisis data menggunakan uji 

parametrik Pearson, didapatkan hubungan 

antara volume prostat dengan penurunan 

kadar hemoglobin tidak signifikan yang 

ditunjukkan dengan nilai p = 0,525 (p > 

0,05).  

Penelitian yang dilakukan oleh 

Aydogdu et al  tentang volume prostat 

dengan komplikasi pasca TURP pada 86 

pasien di Fakultas Kedokteran Universitas 

Siraz Turki menemukan bahwa rentang 

volume prostat adalah 30-80 gram. Hasil 

tersebut berbeda dengan data volume 

prostat pada penelitian ini. 

TURP dapat memungkinkan waktu 

reseksi lebih lama dan memperbaiki 

keadaan hemostasis, dan prosedur 

memungkinkan dokter untuk melakukan 

TURP pada prostat yang lebih besar secara 

efektif dan aman. Aydogdu et al juga 

mencatat penurunan kadar hemoglobin 

sebagai komplikasi pasca perdarahan 

sebanyak 1,3 g/dl dan tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara volume 

prostat dan penurunan kadar hemoglobin. 

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan 

hasil dari penelitian ini.2 

Penelitian serupa yang pernah 

dilakukan oleh Yucel et al pada 62 pasien 

yang membandingkan volume prostat 

dengan komplikasi perdarahan pasca TURP 

menemukan bahwa rerata volume prostat 

pada penelitian tersebut adalah 52 gram 

dan rerata penurunan kadar hemoglobin 
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adalah 0,62 g/dL. Dari hasil uji statistik 

didapatkan hasil yang tidak signifikan. Hal 

tersebut disebabkan karena jumlah pasien 

yang terlalu sedikit sehingga menimbulkan 

bias dalam analisis data. Hasil penelitian 

Yucel et al., tersebut sejalan dengan  

penelitian ini. Hal yang membedakan 

denagn penelitian ini adalah pada penelitian 

ini jumlah pasien jauh lebih banyak dan 

rerata volume prostat yang lebih besar 

dibandingkan dengan penelitian tersebut.19 

Penelitian lain yang dilakukan oleh 

Aminsharifi et al tentang volume prostat 

dengan komplikasi perdarahan pasca TURP 

di Fakultas Kedokteran Universitas Shiraz 

Iran. Penelitian tersebut membandingkan 

Hb sebelum operasi dengan Hb pasca 

operasi 6 jam didapatkan penurunan kadar 

hemoglobin yaitu 0,88 g/dl dan 24 jam 

sesudah operasi TURP didapatkan 

penurunan kadar hemoglobin sebanyak 

1,38 g/dL. Secara statistik didapatkan hasil 

yang tidak signifikan antara volume prostat 

dengan penurunan hemoglobin. Perdarahan 

intraoperasi dapat menyebabkan retensi 

bekuan darah sehingga harus dilakukan 

operasi ulang untuk mengeluarkan bekuan 

darah tersebut. Perdarahan harus dikontrol 

agar tidak menimbulkan bekuan darah 

akibat perdarahan yang terjadi hingga 24 

jam pasca TURP dengan penggunaan 

golongan obat inhibitor 5 α-reduktase atau 

transfusi darah. Namun demikian tidak 

terdapat pasien yang menerima transfusi 

darah saat dan/atau pasca operasi. Hal 

tersebut dilakukan karena tubuh pada 

normalnya tidak dapat memproduksi sel 

darah merah untuk mengatasi perdarahan 

hingga 48 jam pasca TURP sehingga 

penurunan kadar hemoglobin dapat 

diminimalkan.1,18 Hemoglobin dibentuk dari 

diferensiasi sel darah merah dan jumlahnya 

sekitar 90% dari masa sel darah merah. 

Normalnya sel darah merah dapat bertahan 

selama 120 hari namun mekanisme 

tersebut menurun aktivitasnya pada lanjut 

usia.7 Pada penelitian ini didapatkan 

sebanyak 20 pasien (8,7%) dengan sistitis, 

10 pasien (4,3%) disertai dengan penyakit 

diabetes melitus, dan 11 pasien (4,8%) 

dengan hematuria. Infeksi saluran kemih 

bawah dapat dengan mudah terjadi pada 

pertahanan lokal tubuh yang menurun 

seperti pada diabetes mellitus. ISK dapat 

menyebabkan gejala frekuensi yang 

disebabkan oleh adanya inflamasi pada 

kandung kemih. Disamping itu diabetes 

mellitus dapat memperburuk gejala nokturia 

pada pasien karena  

volume air kemih dalam 24 jam meningkat 

melebihi batas normal terutama pada saat 

malam hari. Kedua hal ini akan 

menyebabkan kandung kemih mudah 

terangsang untuk segera berkontraksi yang 

akan menyebabkan eritema mukosa 

kandung kemih mudah berdarah sehingga 

menimbulkan hematuria. Hal ini tidak hanya 

dapat menyebabkan jumlah perdarahan 
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meningkat sehingga penurunan kadar 

hemoglobin semakin meningkat namun juga 

dapat memperburuk gejala BPH.3 

Keterbatasan dari penelitian ini 

adalah data yang tercantum di rekam medis 

belum sepenuhnya lengkap sehingga 

menyulitkan peneliti dalam penentuan 

sampel. Selain itu teknik sampling yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan 

non-probabilty sampling sehingga setiap 

individu dalam populasi tidak memiliki 

kesempatan yang sama dalam pemilihan 

sampel. Hal lain yang menjadi kelemahan 

penelitian adalah data waktu secara tepat 

pengambilan sampel untuk pemeriksaan 

kadar hemoglobin pasca TURP pada 

penelitian ini tidak tercatat secara jelas.  

 

KESIMPULAN 

Tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara volume prostat dengan 

penurunan kadar Hemoglobin pada pasien 

BPH yang dilakukan TURP di RSUD 

Provinsi NTB periode Januari 2013 sampai 

dengan Desember 2017.  
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