
 

1 
 

BAB I 

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. 
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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 
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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 
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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. 

 


