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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh 

      Alhamdulillahhirobbil’alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, 

hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita diberikan kesehatan dan 

kesempatan dapat menyelesaikan Buku Saku dengan judul ”Memahami Kateter Urin dan 

Perawatannya Secara Mandiri” dengan lancar tanpa hambatan apapun. Shalawat dan salam 

semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah 

membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiah. 

       Buku saku ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu terkait kateter urin yang 

dimana kami sajikan berdasarkan kumpulan berbagai sumber. Dengan pertolongan dari Allah 

SWT akhirnya buku saku ini dapat terselesaikan. 

       Penulis menyadari dalam penyusunan buku saku ini terdapat banyak kekurangan. 

Semoga buku saku ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis. Penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Terima kasih. 

Wassalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh. 

Yogyakarta, 18 Oktober 2020 
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Doa untuk Kesembuhan dan Doa agar Diberikan Kesehatan 
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      Kateter urin adalah selang yang dimasukkan ke dalam kandung 

kemih untuk mengalirkan urin melalui saluran kemih yang dimasukkan 

ke dalam kandung kemih untuk membantu memenuhi kebutuhan 

berkemih dengan menggantikan kebiasaan normal dari pasien untuk 

berkemih secara langsung dengam menggunakan selang (Marrelli, 

2007;Hidayat, 2006). Kateter adalah selang atau tabung kecil, 

berongga, fleksibel yang dimasukkan ke dalam saluran kemih dan 

kandung kemih (Sunshine Coast Hospital and Health Service, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Terdapat dua jenis kateter urin yaitu dengan kateter urin 

menetap (indwelling catheter) dan kateter yang hanya 

digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan (intermitten catheter) 

(Sari & Satyabakti, 2015).Selain itu jenis lainnya dikenal dengan 

suprapubic catheter atau condom catheter.  

 Ukuran kateter anak 8-10 French (Fr), Wanita14-16 Fr dan Laki-

laki:16-18 Fr. 

 Bahan kateter urin antara lain silikon, latex, teflon, plastik, 

logam. 

 Jenis: straight tip, coude, 3 way, 2 way, 1 way. 

 

  

 

 

Apa itu Kateter Urin? 

 

Jenis-Jenis Kateter urin 
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1. Kateter intermitten 

Pemasangan dan pelepasan kateter segera setelah kandung kemih 

kosong. 

2. Kateter tetap jangka pendek 

Kateter dibiarkan terpasang selama 1 minggu  

3. Kateter tetap jangka panjang 

Dibutuhkan waktu yang cukup lama 6 minggu-3 bulan misalnya 

pada pasien kanker, stroke, dll. 

(Buku Modul Blok Sistem Perkemihan UMY) 

 

 

 

 Membantu memenuhi kebutuhan pasien terkait berkemih 

 Mengosongkan kandung kemih  

 Digunakan pada pasien operasi, sakit, penurunan kesadaran, 

cedera, penyakit akut, dll 

 Menjaga agar kandung kemih tetap kosong 

Tujuan Pemasangan Kateter Urin 

 

1. Dewasa - Foley kateter 

(16-18F), ujung lurus  
2. Laki-laki dewasa 

dengan obstruksi pada 

prostat - Ujung Coudé 

(18 F)  
3. Orang dewasa dengan 

hematuria gross - 

kateter Foley (20-24F) 

atau kateter irigasi 3 

arah (20-30F). 



3 
Memahami Kateter Urin dan Perawatannya Secara Mandiri 

 Memonitor keseimbangan cairan 

 Sebagai pengambilan bahan pemeriksaan 

 Meningkatkan rasa nyaman pasien akibat distensi abdomen 

 Memfasilitasi pengukuran output urin yang lebih akurat pada 

pasien yang membutuhkan pengukuran urin 24 jam. 

 

 

 

 

Indikasi pemasangan  kateter urin antara lain : 

 pasien dengan kesulitan BAK 

 pengambilan sampel untuk kultur urin (memeriksa bakteri dan 

jenis bakteri) 

 membantu dalam pemeriksaan radiologi 

 monitor produksi urin  

 untuk irigasi kandung kemih  

 untuk membantu proses penyembuhan luka di sakral dan 

perineum pada pasien inkontinensia urin 

 monitor keseimbangan cairan 

 mengukur sisa atau residu urin, seperti pasien telah menjalani 

prosedur pembedahan, mengalami tumor, trauma sistem 

perkemihan, dan pasien kritis dengan masalah komplit di mana 

terdapat masalah dengan sistem perkemihan 

(Gosnell, 2019).  

Adapun kontraindikasi pemasangan katater urin antara lain : 

 apabila pasien mengalami striktur uretra, ruptur uretra   

 adanya infeksi pada saluran perkemihan (Nuari & Widayati, 

2017).  

 Pada pasien memiliki riwayat sulit dipasang kateter urin,  

 Pasien dicurigai mengalami perdarahan 

 Pasien mengalami prostitis akut, phymosis, suspek trauma 

urethral 

 

 

 

 

Alasan Boleh dan Tidaknya Dilakukan Pemasangan  

Kateter Urin 
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 Efek samping dari penggunaan kateter ini berupa 

pembengkakan pada uretra, yang terjadi saat memasukkan 

kateter dan dapat menimbulkan infeksi (Rizki, 2009). 

 Komplikasi tersebut meliputi infeksi saluran kemih terkait 

kateter atau catheter associated urinary tract infection (CAUTI), 

obstruksi, kebocoran, kerusakan kulit, gejala ketidaknyamanan 

kandung kemih atau catheter related bladder discomfort 

(CRBD), dll (Wound, Ostomy and Continence Nurses Society 

[WOCN], 2016). Tanda gejala CRBD yaitu sering berkemih atau 

peningkatan frekuensi BAK, terasa nyeri, kejang otot, dll. 

 Penggunaan kateter urin akan mempengaruhi kualitas hidup 

pasien diantaranya fisik, psikologis, sosial dan lingkungan 

diantaranya berpengaruh pada kepuasan, pengalaman pasien, 

aspirasi, kesejahteraan individu dan komunitas, dan hubungan 

sosial (Fumincelli et al., 2017).  

 Secara umum, pengaruh penggunaan kateter terhadap hidup 

berdampak pada domain fisik pasien seperti pasien mengeluh 

nyeri, sakit dan tidak nyaman (Bai et al., 2015; Wilde, 2002). 

Aspek psikologis memberikan pengalaman bagi pengguna untuk 

melakukan penyesuaian atau beradaptasi secara 

psikologis, berdampak pada harga diri (hubungan intim 

seseorang). Aspek sosial antara lain merasa ada yang 

menghalangi dan tidak menikmati ketika melakukan 

kegiatan sosial, malu bertemu dengan orang lain (McClurg 

et al., 2018).  

 Pengguna kateter urin sewaktu-waktu atau intermitten urinary 

catheter mengatakan bahwa mereka menjadi lebih bebas untuk 

beraktivitas atau travelling tanpa memikirkan kantong drainase 

karena kateter intermitten dianggap simple, lebih praktik dan 

tidak rumit, mobilitas fisik tidak terhambat termasuk saat 

berhubungan seksual menjadi bebas dan tidak ada penghalang 

dibandingkan indwelling catheter, pasien bebas untuk memilih 

kapan harus menggunakan kateter, risiko komplikasi semakin 

rendah, dan rasa malu menjadi berkurang (Woodward & Rew, 

2003).  

Efek atau Akibat yang Didapat dari Pemasangan 

Kateter Urin 
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 Penggunaan kateter urin indwelling juga memberikan 

keuntungan bagi pasien diantaranya dapat mengatasi masalah 

retensi urin dan inkontinensia urin, merasa bebas untuk 

beraktivitas karena masalah perkemihan yang mereka alami 

dapat teratasi misalnya dengan inkontinensia urin pasien tidak 

sering ke toilet (Chapple & Prinjha, 2013). 

 

 

 Dengan perawatan kateter. Perawatan kateter adalah suatu 

tindakan keperawatan dalam memelihara kateter dengan antiseptik 

untuk membersihkan ujung uretra dan selang kateter bagian luar 

serta mempertahankan kepatenan posisi kateter. 

 Untuk mengatasi nyeri dan ketidaknyamanan : relaksasi nafas 

dalam, mendengarkan murotal qur’an, berdzikir, mendengarkan 

lagu-lagu klasik. 

 Tahap Pelaksanaan Teknik Relaksasi Nafas Dalam(Priharjo, 2013)  

a. Atur posisi klien agar rileks, tanpa beban fisik  

b. Posisi dapat duduk atau jika tidak mampu dapat berbaring di 

tempat tidur  

c. Instruksikan klien untuk menarik atau menghirup nafas dalam 

dari hidung sehingga rongga paru-paru terisis oleh udara melalui 

hitungan 1, 2, 3, 4 kemudian ditahan sekitar 3-5 detik 

d. Instruksikan klien untuk menghembuskan nafas, hitung sampai 

tiga secara perlahan melalui mulut  

e. Instruksikan klien untuk berkonsentrasi supaya rasa cemas yang 

dirasakan bisa berkurang, bisa dengan memejamkan mata 

f. Anjurkan untuk mengulangi prosedur hingga kecemasan pasien 

berkurang  

g. Ulangi sampai 10 kali, dengan selingi istirahat singkat setiap 5 

kali  

h. Lakukan maksimal 5-10 menit. 

o Cara ibadah pasien terpasang kateter urin: 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya” (Al-Baqarah ayat 286). 

 Lakukan pengosongan kantung kemih terlebih dahulu 

 Usap ujung tempat pengeluaran urin pada urine bag dengan 
kassa atau kain bersih yang telah dibasahi dengan air  

 

Jika pasien mampu, wudhu dilakukan sendiri dengan air suci, 

jika pasien tidak mampu berwudhu sendiri, maka 

Bagaimana Cara Mengatasinya? 
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perawat/keluarga membantu pasien untuk berwudhu dengan 

air suci. Atau jika tidak memungkinkan pasien diperbolehkan 
tayamum dengan cara: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menjaga kebersihan saluran kemih 

 Mencegah terjadinya infeksi 

 Mengendalikan infeksi 

 Mencegah aliran balik (refluks) 

 Mempertahankan kepatenan kateter 

 

 

 

 Banyak minum 

 Mengosongkan urine bag secara teratur 

 Membersihkan darah, nanah di sekitar atau area terpasang kateter 

 Mengolesi kateter dengan antiseptik secara berkala 

 Ganti kateter paling tidak 2 minggu sekali 

 Program perawatan kateter dilakukan 2-3 kali sehari atau ganti 

kateter sesuai rencana keperawatan / 3-4 hari sekali 

 

 

 

Tujuan Perawatan Kateter Urin 

Bagaimana Cara Merawat Kateter Urin Secara Mandiri 

 

membaca niat tayamum, lalu menepuk kedua tangan pada 

area yang suci. Kemudian mengusap wajah serta tepukan 

kedua untuk mengusap tangan. Apabila orang yang sakit tidak 

mampu melakukan tayamum dan wudhu, dapat dibantu 

ditayamumkan oleh orang lain. 

https://www.merdeka.com/trending/tata-cara-salat-bagi-orang-sakit-wajib-selama-akal-masih-sadar-kln.html 

 

Kerjakanlah shalat dengan berdiri, jika tidak 

mampu maka duduk, jika tidak mampu juga 

maka berbaring (HR. Bukhari). 
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Pastikan: 

 

 

 

 

 

Kemenkes RI (2017)  

 Cara Mengosongkan kateter urin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alat dan bahan: 

 Sarung tangan 

 Kapas atau tisu basah 

 Perlak 

 Betadin (1 cc betadin ditambah 10 cc air aqua) dalam wadah 

mangkok 

 

Cara perawatan kateter urin: 

1. Cuci tangan terlebih dahulu 

2. Letakkan perlak dibawah pantat 

3. Atur posisi senyaman mungkin 

4. Pakai sarung tangan 

5. Basahi kapas dengan larutan betadin kemudian diperas  

 Posisikan kantung penampung urine (air kencing) lebih rendah dari pinggang (kandung kemih 

/ kencing). Tujuannya agar urin mengalir dengan lancar ( sifat air mengalir dari tempat yang 

tinggi ke tempat yang rendah). 

 Pastikan selang kateter tidak terlipat atau tertindih pada saat pasien tidur. Periksa keamanan 

plester di paha. 

 Kantung urine jangan biarkan tergeletak di lantai . Kantung urin harus menggantung dan 

ujungnya tidak boleh menyentuh lantai. bila tidak ada gantungan minimal dialasi dengan 

sesuatu yang bersih seperti kantung keresek. Karena kuman dari lantai bisa menempel pada 

kantung urine dan masuk kedalam beresiko menyebakan infeksi saluran kencing. 
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6. Bersihkan area terpasangnya kateter dengan kapas betadin atau 

tisu basah 

- Wanita: dimulai dari atas kebawah atau dari arah selang yang 

masuk ke lubang BAK sampai ke arah kantung urin dengan 

sekali usap dan diulang hingga terlihat bersih 

- Laki-laki: bersihkan ujung kateter atau arah selang yang 

masuk ke lubang BAK sampai sepanjang 10 meter dengan 

menuju kantung urin dengan arah melingkar keluar dengan 

sekali usap dan hingga bersih. 

7. Ambil perlak 

8. Kembalikan posisi pasien senyaman mungkin 

9. Lepas sarung tangan, kemudian bereskan alat dan cuci tangan  

 

 

Pasien diharapkan mengisi catatan ini. 

Nama Pasien : 

Usia   : 

Di bangsal  : 

Hari/Tanggal Keluhan pasien Jumlah 
urin 

dalam 24 

jam 

Intervensi 
keperawatan 

(diisi oleh 

perawat) 

Pagi Siang Malam 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

Catatan Harian Pasien Selama Terpasang Kateter Urin 
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Sulit bukan berarti tidak mungkin. 
Jalani saja kehidupan dengan 

sebaik-baiknya. Ke depan akan 
lebih baik 


