
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1  Latar Belakang  
 

Penyakit batu empedu (kolelitiasis) sudah merupakan masalah kesehatan 

yang penting dinegara barat sedangkan di Indonesia baru mendapatkan perhatian 

di klinis, sementara publikasi penelitian batu empedu masih terbatas (Sudoyo 

2007, hlm: 65). Dalam “ Third National Health and Nutrition Examination 

Survey” (NHANES III), prevalensi Kolelitiasis di Amerika Serikat pada usia 

pasien 30-69 tahun adalah 7,9% pria dan 16,6% wanita, dengan peningkatan yang 

progresif setelah 20 tahun. Sedangkan Asia merupakan benua dengan angka 

kejadian Kolelitiasis rendah, yaitu antara 3% hingga 15%, dan sangat rendah pada 

benua afrika, yaitu kurang dari 5% (Greenberger, 2009).  

Di negara barat 10-15% pasien dengan batu vesica fellea juga disertai batu 

saluran empedu. Pada beberapa keadaan, batu saluran empedu dapat terbentuk 

primer didalam saluran empedu intra atau ekstra hepatik tanpa melibatkan vesica 

fellea. Batu saluran empedu primer banyak ditemukan pada pasien di wilayah 

Asia dibandingkan dengan pasien di negara barat (Sudoyo 2007, hlm : 65). 

Tindakan kolesistektomi termasuk salah satu tindakan bedah digesti yang paling 

sering dilakukan (Raymond 2007, hlm: 66).  

Kolelitiasis banyak ditemukan pada wanita dan makin bertambah dengan 

meningkatnya usia. Prevalensi Kolelitiasis bervariasi secara luas di berbagai 

negara dan diantara kelompok-kelompok etnik yang berbeda-beda pada satu 

negara. Faktor gaya hidup seperti diet, obesitas, penurunan berat badan, dan 

aktivitas tubuh yang rendah juga berpengaruh (Sulaiman, et al, 2007). 

Ultrasonografi (USG) merupakan modalitas penunjang yang murah, tidak invasif, 

aman dan tersedia dengan potensi sangat akurat untuk pencitraan pada pasien 

suspect cholelitiasis (Raymond 2007, hlm: 66).  
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Penelitian di Jakarta (2009) pada 51 pasien didapatkan batu pigmen pada 

73% pasien dan batu kolesterol pada 27% pasien (menurut divisi Hepatology, 

departemen IPD, FKUI/RSCM Jakarta. Mei 2009). Wanita lebih beresiko 

mengalami batu empedu karena pengaruh hormon estrogen. Meski wanita dan 

usia 40 tahun tercatat sebagai faktor resiko batu empedu, itu tidak berarti bahwa 

wanita dibawah 40 tahun dan pria tidak mungkin terkena. Mungkin terkena 

diabetes melitus (DM), baik wanita maupun pria, beresiko mengalami komplikasi 

batu empedu akibat kolesterol tinggi.  

Dalam Medical Record di Rumah Sakit Puri Cinere, ditemukan data 

prevalensi penyakit pasien dari bulan Januari sampai April 2016 yaitu: Kolelitiasis 

: 23 orang, Hematoschezia: 67 orang, Hematemesis Melena: 67 orang, Typhoid: 

94 orang, kasus Kolelitiasis dapat meningkatkan pasien mengalami 

kolesistektomi, jika pasien mengalami kolesistektomi maka masyarakat dan 

pelayanan kesehatan harus waspada terhadap tanda-tanda khas yang muncul 

seperti nyeri dan kolik bilier, ikterus, dan perubahan warna feses dan urin. 

Kegawatan yang akan ditimbulkan dari kolesistektomi kemungkinan komplikasi 

pembedahan dan anestesi termasuk pneumonia atau atelektasis, trombosis vena 

dalam atau emboli paru, dan kerusakan saluran bilier serta perdarahan (Black 

2014, hlm. 700).  

Hal ini menunjukkan peran perawat bersifat promotif yaitu memberikan 

informasi dengan cara memberikan informasi bagaimana melakukan perawatan 

pada anggota keluarga yang terkena Kolelitiasis, sedangkan dari aspek preventif 

dimana perawat berperan dalam upaya mencegah pasien dari keadaan yang lebih 

buruk, dari kedua aspek tersebut dapat dilihat tindakan keperawatan seperti 

memberikan pendidikan kesehatan mengenai pengertian Kolelitiasis, penyebab 

Kolelitiasis, tanda dan gejala cholelitiasis, serta menginformasikan komplikasi 

Kolelitiasis.  

Dari aspek kuratif melakukan kolaborasi dengan tim medis dengan 

pemberian obat-obatan seperti analgesik (pronalges), antibiotik (karnopen). 

Sedangkan aspek rehabilitatif perawat menganjurkan untuk  
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berpola hidup sehat dengan berolahraga dan makan dengan makanan yang sehat.  

Berdasarkan uraian diatas dengan melihat pentingnya peran perawat maka penulis 

tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana memberikan Asuhan 

Keperawatan pada klien Ny. S dengan masalah Sistem pencernaan: Post Operasi 

laparaskopi kolesistektomi di Ruang Mawar Lantai V Rumah Sakit Puri Cinere 

Depok”.  

 

I.2  Tujuan  

a. Tujuan Umum  

Memperoleh pengalaman secara nyata dalam memberikan asuhan 

keperawatan pada klien dengan post operasi laparaskopi Kolesistektomi 

diruang Keperawatan Mawar Rumah Sakit Puri Cinere Depok dengan 

menggunakan proses keperawatan.  

b. Tujuan Khusus  

1)  Dapat melakukan pengkajian secara komperhensif pada klien Ny. S 

dengan post operasi laparaskopi kolesistektomi  

2) Dapat menganalisa data untuk merumuskan masalah diagnosa 

keperawatan pada klien Ny. S dengan post operasi laparaskopi 

kolesistektomi  

3)  Dapat merencanakan asuhan keperawatan klien Ny. S dengan post 

operasi laparaskopi kolesistektomi  

4)  Dapat melaksanakan tindakan asuhan keperawatan sesuai dengan 

perencanaan pada klien Ny. S dengan post operasi laparaskopi 

kolesistektomi  

5)  Dapat melaksanakan evaluasi hasil keperawatan pada klien Ny. S 

dengan post operasi laparaskopi kolesistektomi  

6)    Dapat mengidentifikasikan kesenjangan yang terdapat antara teori dan 

kasus  

7)  Dapat mengidentifikasi faktor-faktor pendukung, menghambat serta 

mencari solusi alternatif pemecahan masalah. 

dalam pemberian asuhan keperawatan pada setiap lagkah proses  

keperawatan.  
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8) Dapat mendokumentasikan pada klien Ny. S dengan post operasi 

laparaskopi kolesistektomi  

 

I.3  Metode Penulisan   

Dalam penulisan laporan kasus ini penulis menggunakan metode deskriptif 

yaitu metode penulisan ilmiah yang menggambarkan sesuatu hal sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data, 

menganalisa data, dan menarik kesimpulan. Adapun teknik pengumpulan data 

dalam laporan kasus ini sebagai berikut : 

  

I.4  Ruang Lingkup  

Dikarenakan keterbatasan waktu, keterbatasan kemampuan penulis serta 

luasnya materi tentang kolelitiasis maka penulis membatasi hanya pada asuhan 

keperawatan pada klien Ny. S dengan post operasi laparaskopi kolesistektomi di 

ruang mawar Rumah Sakit Puri Cinere depok selama 3 hari pada tanggal 24-26 

Mei 2016.  

a. Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data-data yang berhubungan 

dengan laporan ini, melalui buku-buku bacaan dan karya tulis lainnya 

yang berhubungan dengan laporan ini.  

b. Wawancara yaitu dengan bertanya langsung kepada klien, anggota 

keluarga dan petugas kesehatan lainnya.  

c. Studi kasus yaitu melalui aplikasi langsung dalam memberikan asuhan 

keperawatan pada klien.  

 

I.5  Sistematika Penulisan  

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan penulisan, 

metode penulisan, ruang lingkup penulisan dan sistematika penulisan. Dalam Bab 

II isi dalam makalah tersebut adalah Tinjauan teoritis terdiri dari konsep dasar 

meliputi pengertian, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, komplikasi, 

penatalaksanaan medis, pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, 

implementasi dan evaluasi keperawatan.  
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Kemudian dalam Bab III terdapat Tinjauan kasus terdiri dari pengkajian, 

diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi keperawatan. 

Selanjutnya di Bab IV Berisikan pembahasan antara teori dan kasus terdiri dari 

pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan dan implementasi 

keperawatan. Kemudian dalam Bab V terdapat isi yang terdiri dari kesimpulan 

dan saran  
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