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ABSTRAK  
 

Latar belakang. BPH secara umum dinyatakan sebagai pembesaran prostat jinak.  Hiperplasia 

prostat adalah pembesaran prostat yang jinak bervariasi berupa hiperplasia kelenjar.  Prostat 

Spesifik Antigen (PSA) adalah protein yang dihasilkan oleh sel prostat yang pada keadaan 

abnormal terjadi kerusakan barier antara lumen glandula prostat dengan kapiler sehingga akan 

terjadi kenaikan jumlah PSA di dalam serum. Di Ultra Medica Surabaya terdapat alat ultrasonografi 

yang dilengkapi dengan software yang dapat memperkirakan nilai kadar PSA. 

 

Tujuan. memprediktif  hasil pengukuran PSA pada pasien BPH secara USG transabdominal pada 

pasien general check up 
 

Materi dan Metode. Antara Maret – Mei 2014, lima puluh pasien laki-laki yang datang ke unit 

general check up Ultra Medica Surabaya diperiksa USG Prostat Transabdominal menggunakan 

mesin USG merk tertentu dan didapatkan nilai PSA USG Prostat. Terdapat pemeriksaan 

sebelumnya  di RSUD Dr.Soetomo Surabaya untuk pemeriksaan PSA Serum. Kemudian 

dibandingkan antara nilai PSA USG Transabdominal dengan nilai PSA serum. 
 

Hasil. Terdapat perbedaan  range umur  terbanyak menderita BPH dibandingkan penelitian  

sebelumnya. Dan berdasarkan kelompok umur, volume prostat dan PSA USG transabdominal  tidak 

menunjukkan hubungan, sesuai dengan penelitian sebelumnya.Berdasar hasil uji korelasi pearson, 

antara volume prostat dan PSA menunjukkan adanya hubungan yang sangat significant, sesuai 

dengan penelitian sebelumnya 
 

Kesimpulan . Terdapat hubungan yang bermakna antara volume prostat dengan PSA USG 

transabdominal  tapi tidak terdapat hubungan antara volume prostat dengan PSA serum. Tidak 

terdapat hubungan antara kelompok umur dengan volume prostat dan PSA USG transabdominal.  
 

Kata kunci : Benigna Prostatic Hyperplasia, Volume prostat, Prostat Spesifik Antigen USG 

transabdominal, Prostat Specific Antigen  
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