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Batu Ginjal adalah partikel padat seperti kerikil yang terdapat di berbagai bagian dari sistem 

kemih. Terbentuk akibat kelebihan garam di dalam aliran darah kemudian mengkristal di dalam 

urine (Koran Rakyat Modern, 2004). 

Penelitian ini bertujuan mengetahui jumlah kadar zat kapur air sumur di penderita Batu Ginjal 

dan mengetahui jumlah tingkat keparahan serta mengetahui ada tidaknya hubungan kadar zat 

kapur air sumur dengan penderita keparahan Batu Ginjal di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 

Koesma Kabupaten Tuban. Jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan observasi laboratorium, 

sampel dalam penelitian ini adalah 15 penderita Batu Ginjal di RSUD Dr. Koesma Kabupaten 

Tuban. Variabel Bebas: Kesadahan Air Sumur, Variabel Terikat: Tingkat Keparahan Penderita 

Batu Ginjal, Variabel Kendali: Penderita Batu Ginjal di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R. 

Koesma Kabupaten Tuban dengan teknik analisa data uji chi X2 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisa data diatas bahwa air sumur dari 15 penderita yang 

di jadikan sampel bahwa tingkat kesadahannya sangat tinggi dan di peroleh analisa data X2 hit > 

Xtab dengan prosentase 0,05 % yaitu X2 hit = 6,9 dan X2 = 2,844. Sehingga Ha diterima hal ini 

menunjukkan bahwa adanya hubungan kesadahan air sumur penderita dengan Penyakit Batu 

Ginjal. Hasil penelitian terhadap 15 orang penderita yang di jadikan 15 sampel sebagian besar 

tingkat kesadahan dari masing-masing pasien berbeda, dimana besar tingkat kesadahan pasien 

yang mempunyai tingkat kesadahan sedang berjumlah 8 orang sedangkan yang mempunyai 

tingkat kesadahan tinggi yaitu sejumlah 7 orang dan yang mempunyai tingkat kesadahan rendah 

berjumlah 0 orang. Sedangkan dari hasil penelitian terhadap sampel-sampel tersebut tingkat 

keparahan dari masing-masing pasien berbeda-beda, dimana sebagian besar tingkat keparahan 

pasien yang mempunyai tingkat keparahan cukup parah yaitu 5 orang sedangkan yang 

mempunyai tingkat keparahan parah yaitu 8 orang dan yang mempunyai tingkat keparahan 

sangat parah berjumlah 2 orang. Kesimpulan Jumlah kadar zat kapur dari 15 sampel penderita 

Batu Ginjal RSUD Dr.R. Koesma Kabupaten Tuban adalah dengan kesadahan tinggi dan sangat 

tinggi, jumlah tingkat keparahan dari 15 sampel penderita Batu Ginjal RSUD Dr.R. Koesma 

Kabupaten Tuban adalah dengan hasil cukup parah, parah dan sangat parah, adanya hubungan 

kadar zat kapur air sumur dengan keparahan penderita Batu Ginjal RSUD Dr.R. Koesma 

Kabupaten Tuban. Sehingga sarannya Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat 

dimanfaatkan sebagai referensi serta informasi dalam melakukan penelitian yang sejenis, selain 

itu untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya peneliti dapat menggunakan penyakit lain selain 

penyakit Batu Ginjal. 

 


