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Stones in
ureter

Batu Saluran
Kencing

Bagaimana mengetahui ada
batu di ginjal / saluran 

kencing?

Karena tidak ada keluhan, batu ginjal sering 
diketahui secara kebetulan waktu datang 
berobat karena penyakit lain dan saat 
dilakukan tes urin atau pemeriksaan 
radiologis.
Pemeriksaan lain yang diperlukan untuk 
memastikan adanya batu meliputi :
        
1.  Ultra-sonogra (USG)
2.  CT Scan
3.  IVP (Intravenous Pyelogram memakai 
     bahan kontras), dll

Walaupun sudah ada batu yang keluar 
bersama kencing tidak berarti sudah tidak 
ada batu di saluran kencing, maka
berkonsultasilah ke dokter, apabila terdapat 
gejala adanya batu pada saluran kencing 
anda. 

Adakah cara untuk 
mencegah timbulnya 

batu ginjal?
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Kalau sudah pernah kencing keluar batu, ada 
beberapa saran untuk mengurangi 
kemungkinan timbulnya batu baru :

Berkomunikasilah dengan dokter untuk 
mengetahui sebab batu terdahulu.

Berobatlah segera kalau ada infeksi 
saluran kencing atau ginjal.

Minum 1.5 - 2 liter perhari untuk 
mempertahankan jumlah kencing sekitar 
2 liter perhari.

Jangan minum terlalu banyak teh atau kopi.

Jus buah jeruk, anggur dan berry dapat 
mengurangi resiko batu tertentu.

Mengurangi konsumsi garam, mengurangi 
risiko batu kalsium. Pilihlah makanan 
rendah garam.

Hati-hati mengonsumsi makanan atau 
minuman dengan kalsium tinggi.

Aktitas sik/ olahraga teratur.

“Ginjal adalah organ berharga maka 
Jagalah kesehatannya”

L.40.4.



Apa yang dimaksud dengan 
batu ginjal?

Batu ginjal adalah bentukan kristal keras 
menyerupai batu, yang terjadi bila beberapa 
macam garam dalam urin menjadi satu.
Besar  dan  bentuk  batu  g in ja l 

dapat berupa pasir, sebesar kacang hijau, 
kacang tanah atau bahkan kepalan tangan 
bayi. Batu yang kecil dapat keluar sendiri 
melalui ureter (saluran kencing dalam) – 
kandung kenc ing  kemudian ure t ra 
(saluran kencing luar).

bermacam - macam ;

Apakah yang menyebabkan 
timbulnya batu?

Ada beberapa faktor risiko yang 
mempermudah terbentuknya batu ginjal, 
seperti :

Faktor keturunan
Infeksi ginjal
Beberapa macam makanan, obat atau 
bahan jamu, yang mengubah keasaman 
air kencing atau berisi bahan batu 
berlebihan (kalsium, oksalat atau fosfat)
Dehidrasi karena kehilangan cairan tubuh 
(diare) atau kurang minum.

Pada umur berapa batu bisa 
timbul?

Batu ginjal merupakan kelainan yang sering 
dijumpai dan dapat terjadi pada semua umur. 
Sekitar 10-12 % dari penduduk pernah 
mengalami penyakit ini semasa hidupnya

Apa batu ginjal sering 
kambuh?

Kekambuhan terjadi pada sekitar 5-10 % 
setiap tahunnya. 30-50 % timbul batu lagi, 
dalam waktu 5 tahun. Beberapa penderita 
malah sering sekali mengeluarkan batu tanpa 
henti.

Banyakkah orang yang 
terkena penyakit batu ginjal ?

Batu ginjal didapatkan lebih banyak pada pria 
daripada wanita.
Di luar negeri perbandingannya 2-3 : 1.
Di poliklinik ginjal dewasa perbandingannya 
3 : 1 dan terjadi pada umur rata-rata 41.5 tahun.

Apakah penyakit tersebut 
berbahaya?

Batu yang kecil  (kurang dari 5 mm) dapat 
keluar sendiri kalau kita rajin minum air 

Makin besar batu makin sulit keluar dan akan  
makin lama tinggal di ginjal. Batu sebesar 
8 mm atau lebih  sudah tidak bisa keluar 
melalui saluran kencing. Batu bisa merusak 
ginjal kalau ada penyumbatan saluran kencing 
atau kalau terjadi infeksi.

sekitar 2.5 - 3 Lt/hari.

Apa saja keluhan karena 
batu tersebut?

Tidak semua batu ginjal menyebabkan 
keluhan, tetapi nyeri pinggang biasanya 
merupakan keluhan pertama. Keluhan terjadi 
kalau batu sudah masuk ke saluran kencing 
(ureter) dan tubuh berusaha untuk “meremas” 
batu itu untuk keluar,

ini disebut sebagai “kolik ureter” dan sifatnya 
sangat nyeri

Keluhan lain dapat berupa :

Kencing darah
Mual dan muntah
Demam menggigil dan berkeringat 
(jika disertai infeksi)
Butiran pasir dalam urin
Perasaan ingin kencing
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