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ASUHAN KEPERAWATAN PADA Ny. T DENGAN GANGGUAN SISTEM 

PERKEMIHAN : POST LITOTRIPSI UROLITIASIS HARI PERTAMA DI 

RUANG MULTAZAM RS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

(Ninik Wulandari, 2013, 45 halaman) 

 

ABSTRAK 

 

Latar belakang : Urolitiasis atau batu saluran kemih merupakan gangguan dalam 

sistem perkemihan yang rata-rata diderita oleh kalangan laki-laki dewasa. Banyak 

hal yang harus diketahui oleh kalangan masyarakat untuk mencegah terjadinya 

peningkatan angka kekambuhan yang akan terjadi 10-25 tahun yang akan datang. 

Tujuan : Untuk mengetahui pengkajian pada pasien urolitiasis, mengetahui 

diagnosa keperawatan pada pasien post tindakan litotripsi, mengetahui tindakan 

pada pasien post tindakan litotripsi dan mengetahui evaluasi tindakan yang telah 

dilakukan pada pasien post tindakan litotripsi. 

Hasil : Berdasarkan studi kasus ditemukan batu dalam ureter dan pasien 

mengatakan tidak tahu tentang penyakitnya. Setelah tindakan litotripsi ditemukan 

adanya nyeri di daerah pinggang dan genetalianya. Telah dilakukan tindakan 

keperawatan meliputi mengurangi nyeri, memberikan penyuluhan tetang 

penyakitnya dan mengatasi gangguan pola tidur. Setelah dilakukan asuhan 

keperawatan selama 2x24 jam didapatkan hasil nyeri sudah tidak dirasakan dari 

skala 6 menjadi skala 0, tidak terjadi gangguan pola tidur dan informasi tentang 

penyakitnya tersampaikan. 

Kesimpulan :  Pada asuhan keperawatan setelah tindakan litotripsi hal yang perlu 

dilakukan adalah memonitor nyeri, memonitor pola tidur pasien dan memberikan 

informasi tentang penyakitnya, dan cara mencegah kekambuhan penyakitnya. Hal 

ini sangat penting karena apabila pemberian informasi ini tersampaikan dapat 

mengurangi angka kejadian kekambuhan. 

 

Kata kunci : urolitiasis, perkemihan, litotripsi, batu ginjal. 



NURSING CARE TO MRS. T BY SYSTEM URINARY TRACT: POST 

LITOTRIPSY OF UROLITHIASIS FIRST DAY IN THE MULTAZAM RS 

PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

(Ninik Wulandari, 2013, 45 pages) 

 

ABSTRACT 

 

 

Background: Urolithiasis or urinary tract stones are urinary system disorder in 

which the average suffered by the adult male. Many things that should be known 

by the public to prevent recurrence rate increase will occur 10-25 years to come. 

Objective: To determine the patient's assessment of urolithiasis, knowing nursing 

diagnoses in patients post lithotripsy treatment, knowing the action in action post 

lithotripsy patients and determine evaluation measures that have been done on 

patien’s post lithotripsy treatment. 

Result: Based on the case study found a stone in the ureter and the patient denied 

knowing about the disease. After lithotripsy actions reveal any pain in the lumbar 

region and genetalianya. Have done nursing actions include reducing pain, 

provide counseling tetak overcome illness and sleep disorders. After the nursing 

care for 2x24 hours showed no pain is felt on a scale of 0 to 6 scale, without any 

disturbance in sleep pattern and conveyed information about the disease. 

Conclusion: In the nursing care after lithotripsy action needs to be done is to 

monitor pain, monitor patients' sleep patterns and provide information about the 

disease and how to prevent disease recurrence. It is very important because if the 

provision of this information can reduce the incidence of recurrence. 

 

Keywords: Urolithiasis, urinary, lithotripsy, kidney stones. 

 

 

 



PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kejadian batu saluran kemih (urolitiasis) di Amerika serikat tahun 

2007 dilaporkan sekitar 5-10% penduduk dalam hidupnya pernah menderita 

penyakit ini, sedangkan di Eropa bagian selatan di sekitar laut tengah 6-9%. 

Di Jepang 7%,  di Taiwan 9,8% dan di Indonesia sekitar 59,1% dari 10.000 

penduduk (Muslim, 2008). 

Dari hasil studi di RS Kariadi, RS Roemani, dan RS Sultan Agung 

semarang yang dilakukan oleh (Nurlina, 2008) menyatakan bahwa batu dalam 

saluran kemih ini sudah diderita manusia sejak zaman dahulu, hal ini 

dibuktikan dengan diketahui adanya batu dalam saluran kemih pada mummi 

mesir yang berasal dari 4800 tahun sebelum masehi. Batu saluran kemih itu 

sendiri terbentuk karena disebabkan oleh pengendapan substansi yang 

terdapat dalam air kemih yang jumlahnya berlebihan. 

Batu saluran kemih (urolitiasis) menurut Borlay (2006) adalah zat 

padat yang dibentuk oleh persipitasi berbagai zat terlarut seperti kalsium 

oksalat, kalsium fosfat, dan asam urat yang meningkat dalam urine di saluran 

kemih. 

Beberapa peneliti mengemukakan bahwa penderita batu saluran kemih 

pada laki-laki 3-4 kali lebih banyak dari wanita, hal ini terjadi karena kadar 

kalsium air kemih sebagai bahan utama pembentukan batu. Sedangkan pada 

wanita lebih rendah dari pada laki-laki karena kadar sitrat air kemih sebagai 



bahan penghambat terjadinya batu lebih tinggi dari laki-laki. Batu kandung 

kemih ini juga dapat terbentuk pada usia lanjut karena terjadi akibat adanya 

gangguan aliran di perkemihan, misalnya karena hiperplasia (Sjamsuhidajat, 

2010).  

Nurlina, 2008 menyatakan bahwa batu saluran kemih banyak dijumpai 

pada orang dewasa antara umur 30-60 tahun dengan rata-rata pria banyak 

yang menderita di usia  43 tahun dan wanita 40 tahun. Sedangkan umur 

terbanyak penderita batu saluran kemih di negara-negara barat 20-50 tahun 

dan di Indonesia sendiri 30-60 tahun. Kemungkinan faktor penyebab ini 

dikarenakan dari faktor sosial, ekonomi dan budayanya. Sedangkan  

Berdasarkan data yang didapatkan dari rumah sakit muhammadiyah surakarta 

kejadian dalama 1 tahun terakhir didapatkan 6 orang yang menderita penyakit 

urolitiasis dengan rata-rata usia penderita sekitar  30-43 tahun. Sedangkan 

angka kekambuahan 10 tahun ke depan bisa mencapai 75% dan 20-25 tahun 

ke depan bisa mencapai 95-100% ini dapat dipicu dari faktor sosial, ekonomi 

dan dengan kemajuan zaman yang semakin berkembang saat ini.  Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa rata-rata penderita batu saluran kemih ini banyak 

diderita oleh kalangan dewasa laki-laki dan banyak hal yang harus diketahui 

oleh kalangan masyarakat untuk mencegah terjadinya peningkatan penderita 

batu saluran kemih 10-25 tahun ke depan, sehingga penulis tertarik untuk 

membuat asuhan keperawatan gangguan sistem perkemihan : dengan 

urolitiasis. 

 



B. Rumusan Masalah 

Melihat tingginya peningkatan penderita batu saluran kemih yang 

akan terjadi pada 10-25 tahun ke depan dan perlunya pengetahuan masyarakat 

untuk mencegah terjadinya kekambuhan serta uraian dari latar belakang di 

atas maka penulis tertarik untuk membuat Asuhan Keperawatan dengan 

Urolithiasis atau Batu Saluran Kemih di Ruang Multazam RS PKU 

Muhammadiyah Surakarta. 

C. Tujuan Laporan Kasus 

1.  Tujuan Umum  

Mengetahui tentang gambaran asuhan keperawatan dengan 

Urolithiasis (Batu Saluran Kemih), serta mampu mengaplikasikan pada 

penderita Urolithiasis. 

2.  Tujuan Khusus  

a. Dapat melaksanakan pengkajian keperawatan pada pasien dengan  

Urolithiasis 

b. Dapat merumuskan diagnosa keperawatan pada pasien dengan 

Urolithiasis. 

c. Dapat menyusun rencana keperawatan pada pasien dengan 

Urolithiasis 

d. Dapat melaksanakan tindakan keperawatan pada pasien dengan 

urolithiasis. 

e. Dapat mengevaluasi hasil asuhan keperawatan pada pasien dengan 

urolithiasis. 



D. Manfaat Laporan Kasus 

1. Bagi Penulis . 

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam memberikan asuhan 

keperawatan yang komprehensif pada pasien dengan urolithiasis 

2. Bagi Insitusi Pendidikan  

Karya tulis ilmiah ini dapat dipakai sebagai salah satu  bahan 

bacaan kepustakaan. 

3. Bagi Rumah Sakit 

Karya tulis ilmiah ini dapat dipakai sebagai bahan wacana, sebagai 

bahan referensi dan studi pustaka 

4. Bagi pasien atau keluarga  

Pasien penderita urolitiasis ini mengatahui tentang penyakitnya, 

cara pencegahan supaya tidak timbul penyakit yang sama, dan 

menambah  wawasan tentang pengetahuan penyakit yang dideritanya. 

 

 

 

 

 

 



LANDASAN TEORI 

1. Identitas 

Klien bernama Ny. T, umur 32 tahun, perempuan, alamat welar 2/9 

pandean ngemplak, boyolali dengan diagnosa medik batu ureter dirawat di 

ruang multazam RS Pku muhammadiyah surakarta. 

2. Pengkajian 

Pasien mengeluh kurang lebih 1 minggu buang air kecil terasa 

panas dan tidak lancar, sebelumnya gejala itu sudah ada  dan sudah 

berlangsung lama, tapi pasien mengatakan mengabaikan hal tersebut 

karena  pasien merasa itu sesuatu yang tidak berbahaya. Kemudian di 

bawa ke bidan setempat, selama 3 hari pasien berobat jalan. Kemudian 

pasien kembali ke bidan lagi untuk berobat lagi karena sakit yang 

dideritanya belum sembuh, dari bidan pasien dianjurkan periksa ke poli 

PKU murhammadiyah surakarta untuk berobat, dari poli dianjurkan untuk 

melakukan USG, setelah hasil USG keluar, ternyata ditemukan batu dalam 

saluran ureter, pasien merasa bingung dengan keadaannya. Setelah 7 hari 

pasien baru menjalani pembedahan litotripsi pada tanggal 30 April 2013 

jam 13.30 selesai pada pukul 14.15 WIB. Pada pukul 15.00 WIB pasien di 

bawa ke ruang multazam untuk mendapatkan perawatan lanjutan. 

3. Pemeriksaan fisik 

Dari pemeriksaan fisik pada Ny. T didapatkan bahwa Pasien mengatakan 

nyeri di daerah genetaliannya dengan P: nyeri saat di tusuk-tusuk, Q: 

seperti di tusuk-tusuk, R: di daerah genetalia, S: skala 6, T: sering. Pasien 



mengatakan tidak bisa tidur, tidur hanya 4-5 jam per hari dan sering 

terbangun, pasien mengatakan tidak tahu tentang penyakit yang 

dideritannya. Keadaan umum pasien lemah, kesadaran composmetis, 

dengan TTV : 120/80mmhg, Nadi : 83x/menit, Suhu : 36,50C, Rr : 

23x/menit. 

4. Pembahasan 

Pada bab ini, penulis akan membahas tentang masalah keperawatan 

yang muncul pada Ny. T dengan post tindakan litotripsi. Pembahasan 

mencakup dari diagnosa keperawatan yang muncul pada kasus, 

pelaksanaan tindakan dan hasil perkembangan pada pasien. 

5. Kesimpulan  

Kesimpulan dari penulis setelah dilakukan tindakan asuhan 

keperawatan selama 2x24 jam mulai tanggal 30 April 2013 sampai dengan 

tanggal 1 Mei 2013 pada pasien Ny. T, maka penulis mendapatkan 

pengalaman yang nyata tentang pemberian asuhan keperawatan pada 

pasien tersebut. Penulis dapat melakukan langsung proses asuhan 

keperawatan mulai dari pengkajian, memenentukan diagnosa keperawatan, 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pendokumentasian. 

6. Saran 

a. Pencegahan terjadinya kekambuhan urolitiasis harus disampaikan 

secara merata terhadap pasien ataupun orang yang berresiko penyakit 

ini, supaya angka kejadian kekambuhan penyakit urolitiasis untuk 

kedepannya bisa teratasi 



b. Bagi para pembaca disarankan untuk memahami hal-hal yang 

berkaitan dengan penyakit urolitiasis, sehingga dapat dilakukan kiat-

kiat yang bermanfaat untuk menghindari kasus tersebut. 

c. Semoga karya tulis ini dapat meningkatkan kemampuan belajar penulis 

dan pembaca dalam menangani masalah yang muncul pada kasus post 

tindakan litotripsi dan dapat memberikan informasi pada pembaca 

maupun masyarakat pada umumnya. 
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