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BAB 5 

HASIL DAN BAHASAN 

 

5.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian klinis yang sudah mendapatkan persetujuan 

Ethical Clearance dari Komite Etik Penelitian Kesehatan FK. UNDIP/ RSUP Dr. 

Kariadi, Semarang dengan nomer 707/EC/FK-RSDK/XII/2017. Penelitian ini 

dilakukan dengan mengambil sampel penelitian  pasien BPH di RSUP Dr. Kariadi 

Semarang yang secara klinis dan sonografi telah di diagnosis sebagai BPH. 

Periode penelitian dilakukan dari bulan november 2017 sampai dengan bulan 

Maret 2018 didapatkan 22 pasien BPH  dengan retensi urine yang memenuhi 

kriteria inklusi dan kriteria eksklusi dan direncanakan untuk menjalani operasi 

TURP. Subyek penelitian mendapatkan perlakuan dengan diberikan obat paling 

sedikit 30 hari hingga dilaksanakan operasi TURP.  

Selama periode penelitian didapatkan 2 orang subyek drop out dari 

penelitian, dengan perincian 1 subyek berubah pikiran menolak operasi dari 

kelompok perlakuan (P) dan 1 subyek pada kelompok kontrol (K) dimana dari 

hasil PA di dapatkan Ca prostat. Semua pasien BPH yang memenuhi kriteria 

inklusi dicatat identitas, hasil pemeriksaan darah  rutin, kimia darah (faal hati dan 

ginjal), PSA dan volume prostat trans rektal. Setelah mendapat perlakuan dengan 

diberikan obat selama paling sedikit 30 hari, 1 x 24 jam pre op pasien diperiksa 

Ht, dan faktor pembekuan darah lalu pasien dilakukan prosedur TURP (Trans 

Urethral Resection of Prostate).  

TURP dilakukan di bawah anestesi spinal. Seluruh prosedur operasi TURP 

dalam penelitian ini dilakukan oleh 1 orang dokter bedah urologi, dengan 

prosedur TURP menggunakan 24-F resectoscope (Karl Storz, Tuttlingen, Jerman). 
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Irigasi TURP menggunakan aquades dan dihitung jumlah cairan irigan durante 

TURP, lama operasi, jumlah perdarahan dan jumlah jaringan kerokan prostat. 

Spesimen TURP diambil sebanyak 5-10  kerokan  prostat periurethra dan dikirim 

ke laboratorium PA kemudian dilakukan pemeriksaan HIF – 1 α (Hypoxia 

induced factor – 1 alpha) dengan teknik blok parafin. Kadar Ht post op diperiksa 

2 jam post op. Selama waktu 30 hari atau lebih tidak ada kelompok yang 

mengkonsumsi antikoagulan dan terdapat 1 sampel yang drop out. 
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Gambar 14. Bagan Consolidated Report penelitian 

 

 

5.2 Sajian Analisis Data Deskriptif 
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Hal-hal yang bisa mempengaruhi jumlah perdarahan duranten operasi 

TURP pada subyek penelitian diantarannya : usia, besar prostat, lama pemberian 

obat lama pemasangan kateter, lama tindakan TURP dan jumlah cairan irigan. 

Data karakteristik seluruh subyek kelompok penelitian disajikan dalam tabel di 

bawah ini. 

 

Tabel 2 . Karakteristik subyek berdasarkan kelompok penelitian (n=20) 

Variabel Mean ± SD Median (min – 

max) 

p 

Usia 65,35 ± 6,98 66,5 (51 – 80) 0,830§ 

Volume prostat 
43,66 ± 16,83 37,53 (25,45 – 

86,03) 

0,597‡ 

Lama operasi 22,75 ± 8,50 20 (15 – 40) 0,079‡ 

Lama pemberian 

obat 

32,35 ± 2,11 32 (30 – 36) 0,179§ 

HIF-1α 20,80 ± 4,21 21 (14 – 28) 0,410§ 

Jumlah irigan 4600 ± 1187,66 5000 (3000 – 7000) 0,477‡ 

Pemakaian kateter 33,15 ± 1,46 34 (31 – 35) 0,345‡ 

Ht pre 39,43 ± 5,28 39,45 (30,1 – 49,9) 0,735§ 

Ht post 39,57 ± 5,41 40,5 (29,7 – 47,9) 0,574§ 

Selisih Ht 0,14 ± 2,33 -0,2 (-4,7 – 4,1) 0,027§* 
Keterangan : * Signifikan; § Independent t; ‡ Mann Whitney 

 

a. Usia 

Rerata usia seluruh subyek pada penelitian ini 65,35 ± 6,98 tahun, dengan 

rentang usia termuda adalah 51 tahun dan tertua 80 tahun. Rerata pada kelompok 

perlakuan (P) 65,70 ± 7,76 dan kelompok kontrol (K) adalah 65,00 ± 6,52. 

Distribusi data usia pada kelompok P (p=0.492) dan kelompok K (p=0.191) 

adalah normal. Uji statistik dilakukan dengan Independent T Test karena data 

yang di didapatkan berdistribusi normal dan homogen, untuk usia antar kelompok 

didapatkan  (p=0,830) yang berarti perbedaannya tidak signifikan.  
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Gambar 15. Diagram boxplot usia subyek penelitian. 

 

 

b. Berat Prostat 

Rerata berat prostat pada seluruh subyek adalah 43,66 ± 16,83 gram 

dengan berat prostat terkecil adalah 25,45 gram dan terbesar 86,03 gram. Rerata 

berat prostat pada kelompok perlakuan (P) 36,12 gram dan kelompok kontrol (K) 

adalah37,53 gram. Distribusi data berat prostat pada kelompok P (p=0.036) dan 

kelompok K (p=0.02) adalah tidak normal. Uji statistik dilakukan dengan Mann-

Whitney Test  karena data yang di didapatkan berdistribusi tidak normal dan tidak 

homogen, untuk berat prostat antar kelompok didapatkan  (p=0,597) yang berarti 

perbedaannya tidak signifikan.   
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Gambar 16. Diagram boxplot berat prostat subyek penelitian 

 

c. Lama Pemberian Obat (perlakuan) 

Rerata lama pemberian obat (perlakuan) pada seluruh subyek adalah 32,35 

± 2,11 hari dengan jumlah terpendek 30 hari dan terpanjang 36 hari. Rerata lama 

pemberian obat pada kelompok perlakuan  (P) 33,00 ± 2,54 hari dan kelompok 

kontrol (K) 31,70 ± 1,42  hari. Distribusi lama pemberian obat pada kelompok P 

(p=0.061) dan kelompok K (p=0.126) adalah normal. Uji statistik dilakukan 

dengan Independent T Test karena data yang di didapatkan berdistribusi normal 

dan homogen, untuk lama pemberian obat antar kelompok didapatkan  (p=0,179) 

yang berarti perbedaannya tidak signifikan.  

 
Gambar 17. Diagram boxplot lama pemberian obat (perlakuan) subyek penelitian 

 

d. Lama Pemakaian Kateter Urin Pre Operasi TURP 
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Rerata lama pemakaian kateter urin sebelum dilakukan operasi TURP 

pada seluruh subyek adalah 33,15 ± 1,46 hari dengan jumlah terpendek 31 hari 

dan terpanjang 35 hari. Rerata lama pemakaian kateter urin pre-operasi TURP 

pada kelompok perlakuan (P) 32 hari dan kelompok kontrol (K) adalah 34 hari. 

Distribusi lama pemberian obat pada kelompok P (p=0.058) dan kelompok K 

(p=0.038) adalah normal. Uji statistik dilakukan dengan Independent T Test 

karena data yang di didapatkan berdistribusi normal dan homogen, untuk lama 

pemberian obat antar kelompok didapatkan  (p=0,345) yang berarti perbedaannya 

tidak signifikan.  

 
Gambar 18. Diagram boxplot lama pemakaian kateter urin pre- TURP 

 

e. Lama Operasi (Durasi Operasi TURP) 

Rerata durasi operasi TURP pada seluruh subyek adalah 22,75 ± 8,50 

menit dengan durasi tersingkat 15 menit dan terlama 40 menit. Rerata durasi 

operasi TURP pada kelompok perlakuan (P) 20 menit dan kelompok kontrol (K) 

adalah 20 menit. Distribusi durasi operasi TURP pada kelompok P (p=0.023) dan 

kelompok K (p=0.000) adalah tidak normal. Uji statistik dilakukan dengan Mann-

Whitney Test  karena data yang di didapatkan berdistribusi tidak normal dan tidak 
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homogen, untuk durasi operasi TURP antar kelompok didapatkan  (p=0,079) yang 

berarti perbedaannya tidak signifikan.   

 
Gambar 19. Diagram boxplot durasi operasi TURP 

 

f. Jumlah Cairan Irigan TURP 

Rerata jumlah cairan irigan TURP pada seluruh subyek adalah 4600 ± 

1187,66 liter dengan jumlah terkecil 3000 liter dan terbanyak 7000 liter. Rerata 

jumlah cairan irigan TURP pada kelompok perlakuan (P) 5000 liter dan kelompok 

kontrol (K) adalah 5000 liter. Distribusi jumlah cairan irigan TURP pada 

kelompok P (p=0.043) dan kelompok K (p=0.015) adalah tidak normal. Uji 

statistik dilakukan dengan Mann-Whitney Test  karena data yang di didapatkan 

berdistribusi tidak normal dan tidak homogen, untuk jumlah cairan irigan TURP 

antar kelompok didapatkan  (p=0,477) yang berarti perbedaannya tidak signifikan.  
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Gambar 20. Diagram boxplot jumlah cairan irigan durante TURP 

 

5.3 Analisis Data Deskriptif ekspresi HIF – 1 α 

 

Tabel 3. Rerata Persentase HIF-1 pada masing-masing kelompok 

HIF-1α   Mean ± SD p 

Perlakuan (P) 20,00 ± 2,83 
0,410§ 

Kontrol (K) 21,60 ± 5,30 

Keterangan : 
§ Independent t 

  

Hasil uji statistik dengan Independent T Test pada 2 kelompok tersebut 

didapatkan (p=0,410) yang berarti perbedaan HIF- 1α diantara kelompok 

perlakuan (P) dengan kelompok kontrol (K) tidak signifikan. 

 

5.4 Analisis Data Deskriptif Kadar Hematokrit     

Tabel 4. Rerata Data Kadar HT  pre dan post TURP 

Ht 
Kelompok 

p 
Kontrol Perlakuan 

Pre test 39,01 ± 3,89 39,84 ± 6,59 0,735§ 

Post test 40,27 ± 4,78 38,86 ± 6,15 0,574§ 

p 0,076¶ 0,186¶  
Keterangan : 

* Signifikan p < 0,05 
§ Independent t; 
¶ Paired t 

Hasil uji independent T Test didapatkan perbedaan kadar hematokrit pre 

operasi antar kelompok p=0,735 sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan. 

Dengan uji yang sama didapatkan perbedaan kadar hematokrit post operasi antar 

kelompok p=0,574 sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan. Hasil uji t 

berpasangan kadar hematokrit pre dan post op tiap kelompok menunjukkan hasil p 

= 0,076 pada kelompok K, dan p=0,186 pada kelompok P ; maka menunjukkan 

tidak ada perbedaan yang signifikan.  

 

Tabel 5. Rerata Δ Data Kadar HT pada masing-masing kelompok 

Perlakuan Mean  SD p 
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K 1,26 ± 1,99 
0,027§* 

P -0,98 ± 2,16 

Keterangan : 

* Signifikan p < 0,05 
§ Independent t 

Hasil uji statistik dengan Independent T Test pada 2 kelompok tersebut 

didapatkan p=0,027 yang berarti perbedaan penurunan kadar Ht pre dan post 

operasi pada 2 kelompok tersebut signifikan.  

 


