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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sehat dapat diartikan bahwa suatu keadaan yang sempurna baik 

secara fisik, mental dan sosial serta tidak hanya bebas dari penyakit  

maupun kelemahan. Sakit pada dasarnya merupakan keadaan 

terganggunya seorang dalam proses tumbuh kembang fungsi tubuh secara 

keseluruhan atau sebagian, serta terganggunya proses penyesuaian diri 

manusia, sakit juga bisa dikatakan sebagai gangguan dalam fungsi yang 

normal dimana individu sebagai totalitas dari keadaan organisme sebagai 

sistem biologis dan adaptasi sosial (WHO, 2005). 

Ada suatu hubungan yang kuat antara keluarga dan status 

kesehatan keluarganya, bahwa peran keluarga sangat penting bagi setiap 

aspek perawatan kesehatan anggota keluarga. Salah satu kesehatan yang 

cukup sering dikeluhkan oleh keluarga atau masyarakat adalah Batu 

Saluran Kemih (batu ginjal). Batu Saluran Kemih (Urolithiasis) 

merupakan keadaan patologis karena adanya masa keras seperti batu yang 

terbentuk disepanjang saluran kencing dan dapat menyebabkan nyeri, 

perdarahan, atau infeksi pada saluran kencing. Terbentuknya batu 

disebabkan karena air kemih jenuh dengan garam-garam yang dapat 

membentuk batu atau karena air kemih kekurangan materi-materi yang 

dapat menghambat pembentukan batu, kurangnya produksi air kencing, 

dan keadaan-keadaan lain yang idiopatik (Dewi, 2010). 
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Penyakit ini menyerang sekitar 4% dari seluruh populasi, dengan 

rasio pria-wanita 4:1 dan penyakit ini disertai morbiditas yang besar 

karena rasa nyeri. Di Amerika Serikat 5-10% penduduknya menderita 

penyakit ini, sedangkan di seluruh dunia rata-rata terdapat 1-2% penduduk 

yang menderita Batu Saluran Kemih. Penyakit ini merupakan tiga penyakit 

terbanyak dibidang urologi disamping infeksi saluran kemih dan 

pembesaran prostat (Purnomo, 2011). 

Penyakit batu ginjal merupakan masalah kesehatan yang cukup 

bermakna, baik di Indonesia maupun di dunia. Prevalensi penyakit batu 

ginjal di Indonesia diperkirakan sebesar 13% pada laki-laki dewasa dan 

7% pada perempuan dewasa. Empat dari lima pasien adalah laki-laki, 

sedangkan usia puncak adalah dekade ketiga sampai keempat. Angka 

kejadian batu ginjal di Indonesia tahun 2002 berdasarkan data yang 

dikumpulkan dari rumah sakit di seluruh Indonesia adalah sebesar 37.636 

kasus baru, dengan jumlah kunjungan sebesar 58.959 orang. Sedangkan 

jumlah pasien yang dirawat adalah sebesar 19.018 orang, dengan jumlah 

kematian adalah sebesar 378 orang (Muslim, 2010). 

Menurut Riskesdas tahun 2013 prevalensi penduduk di Jawa 

Tengah yang terdiagnosis Batu Ginjal 0,8 persen. Prevalensi tertinggi di 

Boyolali sebesar 1,6 persen. Prevalensi pada laki-laki (0,3%) lebih tinggi 

dari perempuan (0,2%), dan prevalensi tertinggi pada masyarakat 

perkotaan (0,3%). 
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Menurut data prevalensi dari RSUD dr. Goeteng Tarunadibrata 

Purbalingga, dalam tiga tahun terakhir (2014-2016) jumlah penyakit 

cenderung flukuatif. Jumlah kasus yang ditemukan pada tahun (2014-

2016) berada dikisaran 332 penderita penyakit batu ginjal. Untuk Januari-

April 2017 jumlah penderita penyakit batu ginjal dikisaran 44 orang 

penderita. 

Batu ginjal menyebabkan permasalahan yang komplek pada 

keluarga jika tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan nyeri, 

perdarahan, atau infeksi pada saluran kencing. Resiko terjadinya penyakit 

yang menurun dalam keluarga sangat mungkin karena kurangya informasi 

tentang penyakit batu ginjal. Oleh sebab itu asuhan keperawatan keluarga  

dengan masalah batu ginjal ini sangat penting untuk dilakukan demi 

menghindari penyakit yang menurun karena pola hidup demi keluarga 

yang sehat. 

B. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Mampu mengaplikasikan asuhan keperawatan keluarga dengan 

masalah utama Batu Saluran Kemih kedalam praktek kerja nyata. 

2. Tujuan Khusus 

a. Pengkajian pada keluarga dengan masalah utama Batu Saluran 

Kemih. 

b. Analisa data yang diperoleh selama pengkajian pada keluarga 

dengan masalah utama Batu Saluran Kemih.. 
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c. Rencana tindakan keperawatan keluarga untuk mengatasi masalah 

yang timbul pada keluarga dengan masalah utama Batu Saluran 

Kemih. 

d. Tindakan keperawatan keluarga terhadap keluarga dengan masalah 

utama Batu Saluran Kemih. 

e. Evaluasi sekaligus mendokumentasikan hasil asuhan keperawatan 

keluarga yang telah dilakukan pada keluarga dengan masalah 

utama Batu Saluran Kemih. 

f. Pendokumentasian atas tindakan pelaksanaan asuhan keperawatan. 

 

C. Pengumpulan Data 

       Dalam pengumpulan data untuk penyusunan laporan khusus ini, 

digunakan teknik pengumpulan data denga cara sebagai berikut : 

1) Observasi Partisipasif 

Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan terhadap klien 

dan keluarga, mengenai pola hidup serta lingkungan dengan 

melakukan asuhan keperawatan pada keluraga. 

2) Wawancara 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara Tanya jawab atau analisa 

kepada klien dan keluarga mengenai masalah kesehatan. 

3) Pemeriksaan Fisik 

Pengumpulan data dilakukan dengan memeriksa keadaan fisik 

klien dan keluarga dengan cara inpeksi, auskultasi, palpasi, dan 

perkusi. 
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4) Studi Literatur 

Pengumpulan data dilakuakan dengan mengenali sumber 

pengetahuan melalui buku-buku, serta mencari materi-materi dari 

internet sesuai dengan referensi yang berkaitan dengan asuhan 

keperawatan keluarga dengan masalah Batu Saluran Kemih. 

5) Studi Dokumentasi 

Pengumpulan data dilakukan dengan melihat data yang ada seperti 

family folder, data tentang jumlah penderita Batu Saluran Kemih 

diwilayah Purbalingga dan Kecamatan Bukateja yang diambil dari 

data DKK Kabupaten Purbalingga dan Puskesmas Bukateja. 

D. Tempat Dan Waktu 

Asuhan keperawatan keluarga ini dilakukan pada keluarga Bp. 

P di desa Kutawis Rt 02 RW 02, Kecamatan Bukateja, Kabupaten 

Purbalingga dari tanggal 28-29 maret 2017. 

E. Manfaat Penulisan 

1. Bagi Keluarga 

a. Memberikan informasi kepada klien dan keluarga tentang 

penyakit dan cara pencegahannya. 

b. Memberikan informasi kepada klien dan keluarga tentang 

pentingnya menjaga kesehatan dalam keluarga. 
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2. Bagi Puskesmas 

Meningkatkan derajat kesehatan pada lingkungan masyarakat dan 

memberikan informasi pentingnya penanganan tindak lanjut 

penyakit yang diderita masyarakat. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan keperawatan yang 

berkualitas dan profesional sehingga dapat menciptkan perawat-

perawat yang terampil, professional dan bermutu 

4. Bagi Mahasiswa  

a. Dapat mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh pada saat 

perkuliahan kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan. 

b. Untuk membina pengalaman belajar mengenai masalah 

kesehatan dan menentukan penyelesaiannya. 

F. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah: 

BAB I Pendahuluan, mambahas tentang latar belakang masalah, 

tujuan penulisan, pengumpulan data, tempat dan waktu, 

serta sistematika penulisan, tujuan penulisan, pengumpulan 

data, tempat dan waktu. 

BAB II Tinjauan pustaka, terdiri dari konsep keluarga, konsep Batu 

Saluran Kemih dan asuhan keperawatan keluarga dengan 

Batu Saluran Kemih. 
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BAB III Tinjauan kasus terdiri dari pengkajian, diagnosa 

keperawatan, perencanaan, implementasi, evaluasi. 

BAB IV Pembahasan yang terdiri dari pengkajian, diagnosa 

keperawatan, perencanaan keperawatan, implementasi dan 

evaluasi. 

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran. 
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