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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Batu empedu adalah timbunan Kristal didalam kandung empedu atau didalam 

saluran empedu.Batu yang ditemukan dalam kandung empedu disebut 

kolelitiasis, sedangkan batu disaluran empedu disebut koledokolitiasis.kolesistitis 

merupakan peradangan atau inflamasi pada kantong empedu(Price, 2012). 

Kolelitiasis saat ini menjadi maslah kesehatan masyarakat karena frekuensi 

kejadiannya tinggi yang menyebabkan beban finansial maupun bebas social bagi 

masyarakat.sudah merupakan masalah kesehatan yang penting dinegara barat. 

angka kejadian lebih dari 20% populasi dan meningkat dengan bertambahnya 

usia. kolelitiasis sangat banyak ditemukan pada populasi umum dan laporan 

menunjukkan bahwa dari 11.840 yang dilakukan otopsi ditemukan 13.1 % adalah 

laki-laki dan 33.7% adalah wanita yang menderita batu empedu. Dinegara barat 

penderita kolelitiasis banyak ditemukan pada usia 30 tahun, tetapi rata-rata usia 

terserang adalah 40-50 tahun. dan meningkat usia 60 tahun seiring 

bertambahnya usia (Cahyono, 2014) 

Kasus kolelitiasis di Indonesia baru mendapat perhatian setelah di klinis,  

sementara dipublikasi penelitian tentang kolelitiasis masih terbatas. Berdasarkan 

studi kolesitografi oral didapatkan laporan angka insidensi kolelitiasis terjadi 

pada wanita sebesar 76% dan pada laki-laki 36% dengan usia lebih dari 40 

tahun .  
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B. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum  

Penulisan Laporan Ujian Komprehensif ini bertujuan untuk memenuhi syarat 

Ujian Akhir Program Studi Diploma III Keperawatan di Stikes Bethesda 

Yakkum Yogyakarta Tahun 2020. 

2. Tujuan Khusus 

Diharapkan mahasiswa mampu meningkatkan kemampuan dalam 

menerapkan asuhan keperawatan dengan menggunakan pendekatan proses 

keperawatan meliputi : 

a. Melakukan pengkajian keperawatan secara menyeluruh kepada pasien 

dengan kolelitiasis  

b. Menetapkan diagnosa keperawatan serta menentukan prioritas diagnose 

keperawatan pada pasien dengan kolelitiasis. 

c. Membuat rencana keperawatan sesuai dengan prioritas diagnose pada 

pasien kolelitiasis.  

d. Melakukan implementasi sesuai dengan rencana keperawatan serta 

standar operasional prosedur yang berlaku. 

e. Melakukan evaluasi berdasarkan implementasi yang telah dilakukan 

untuk menilai perkembangan pasien sesuai dengan tujuan dan kriteria 

hasil yang ditetapkan. 

f. Mendokumentasikan secara menyeluruh dan dapat menggambarkan 

keadaan pasien sesuai dengan proses keperawatan pada pasien 

kolelitiasis. 
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C. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada Laporan Ujian Asuhan Keperawatan ini terdiri dari 

tiga bagian yaitu : 

a. Bagian awal, terdiri dari : 

a. Halaman judul 

b. Halaman pengesahan 

c. Kata pengantar 

d. Daftar isi 

e. Daftar table 

f. Daftar gambar 

g. Daftar lampiran 

b. Bagian inti, terdiri dari : 

a. BAB I : Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang masalah, tujuan penulisan, dan sistematika 

penulisan. 

b. BAB II : Landasan Teori 

Merupakan landasan teori yang terdiri dari konsep dasar medis mengenai 

kolelitiasis dan konsep keperawatan yang terdiri dari : 

1) Konsep dasar medis ca prostat 

a) Pengertian kolelitiasis 

b) Etiologi kolelitiasis 

c) Klasifikasi kolelitiasis 

d) Anatomi dan fisiologi kolelitiasis 
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e) Patofisiologi kolelitiasis 

f) Tanda dan gejala kolelitiasis 

g) Komplikasi kolelitiasis 

h) Pemeriksaan diagnostik kolelitiasis 

i) Penatalaksanaan medis kolelitiasis 

j) Prognosis kolelitiasis 

2) Konsep dasar keperawatan 

a) Pengkajian Keperawatan 

b) Diagnosa keperawatan 

c) Perencanaan Keperawatan 

c. BAB III : Pengelolaan Kasus 

 
Berisi tentang asuhan keperawatan pada pasien kolelitiasis yang terdiri 

dari : 

 
1) Pengkajian yang mencakup seluruh aspek bio-psiko-sosial-kultural 

dan spiritual. 

 
2) Diagnosa keperawatan 
 
3) Perencanaan keperawatan (NCP) 

 
 

d. BAB IV : Pembahasan 

Pembahasan berisi mengenai perbandingan antara teori dengan kasus 

yang kemudian dianalisis pada kasus kolelitiasis, yang terdiri dari; 

pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan 

evaluasi 
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c. Bagian akhir, terdiri dari : 

a. Kesimpulan 
 

Berisi tentang kesimpulan narasi dari keseluruhan penulisan Laporan 

Ujian Asuhan Keperawatan Medikal Bedah II 

 
b. Saran 

 
Saran yang dituliskan oleh penulis yang ditujukan pada Rumah Sakit 

Bethesda Yogyakarta dan STIKES Bethesda Yogyakarta. 

 
c. Daftar pustaka 

 
Daftar pustaka dituliskan dengan ketentuan penulisan menggunakan 

APA ( American Psychology Association ) dan judul buku minimal 3 

buku. 

d. Lampiran 

Lampiran berisi lembar konsultasi Laporan Ujian Asuhan Keperawatan 

Medikal Bedah II.  
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